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“Учитель початкової школи”
сучасному педагогу — сучасний журнал!

Вчення — св т, 

а невчення —  

темрява.

Читайте у ІІ пІврІЧЧІ:

  Рекомендації фахівців щодо впрова-
дження Державного стандарту.

  Календарні плани за новими  
підручниками для 3-го класу.

  Зразки контрольних робіт і тестових 
завдань за новими програмами.

  Робота методичної служби  
різних рівнів.

  Нормативно-правові документи.
  Система роботи з підготовки дітей  

до державної підсумкової атестації.
  Розробки уроків з усіх навчальних 

предметів.
  Засоби і прийоми формування  

здо ров’язбережувального простору.
  Робота з батьками.
  Розробки виховних заходів.

Передплачуйте у відділеннях Укрпошти або на сайті www.pressa.ua

Індекс 89869. Вартість примірника — 26,78 грн

творчим педагогам, які прагнуть зробити уроки незабутніми, 
у пригоді стане журнал “ДЖМІЛЬ”
Кожна рубрика журналу  
спрямована на розвиток

 логічного та образного мислення, 
 чіткого доказового мовлення,
 творчих здібностей,
 пізнавальних інтересів,
 уміння вчитися.

Індекс 40295. Вартість примірника — 18,30 грн

Передплатіть “УПШ” і “ДЖМІЛЬ” на ІІ півріччя  
у комплекті за ціною лише 183,23 грн. Індекс 68604

У в а г а !  П е р е д П л а т а  н а  І І  п і в р і ч ч я 
р о з П о ч а л а с я !
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“Джміль”

          

Шановні читачі!
На допомогу вам подаємо заповнені доставні картки-дору-

чення на журнал “Учитель початкової школи” та комплект журна-
лів “Учитель початкової школи” + “Джміль”. Вам необхідно вписа-
ти лише вашу адресу та прізвище.

Скориставшись цими картками, ви можете швидко і зручно 
оформити передплату на ІІ півріччя у будь-якому поштовому 
відділенні.

Комплект у складі
“Учитель початкової школи” + “Джміль”

68604
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Планування

УКРАЇНСЬКА МОВА
(за підручником М. Д. захарійчук, А. І. Мовчун)

121 година

Мар’яна ЗАХАРІЙЧУК,
кандидат педагогічних наук, доцент;
Антоніна МОВЧУН,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Київський університет імені Бориса Грінченка

І семестр
64 години (4 години на тиждень)

№ Тема Дата

МОВА І МОВЛЕННЯ (3 год)

1 Мова — найважливіший засіб людського спілкування. Формуємо навички етикетного спілкування

2 Рідна і державна мова

3 Культура усного та писемного мовлення. Слова ввічливості

ТЕКСТ (10 год)

4 Текст і його ознаки. Тема та основна думка тексту. Роль заголовка

5 Змістовий зв’язок між частинами тексту

6 Абзац. Роль абзаців у тексті

7 Ознаки художнього і наукового текстів

8 Урок розвитку писемного мовлення. Поняття “Інструкція”. Написання правил “Поведінка в осінньому лісі”

9 Ознаки ділового тексту. Зразки ділових текстів: оголошень, наказів, документів, законів

10 План тексту

11 Текст-розповідь

12 Текст-опис

13 Текст-міркування

РЕЧЕННЯ (9 год)

14 Повторення відомостей про речення

15 Типи речень за метою висловлювання. Розділові знаки в кінці речень

16 Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом. Упорядкування частин тексту з опорою 
на ілюстративний матеріал

17 Речення окличні та неокличні

18 Звертання, розділові знаки при них

19 Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

20 Зв’язок між словами у словосполученні та реченні

21 Перебудова речень: об’єднання двох простих речень в одне просте з однорідними членами; об’єднання двох 
простих речень в одне складне. Однорідні члени речення

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА (8 год)

22 Пряме й переносне значення слів

23 Слова, що мають кілька значень

24 Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом. Упорядкування частин тексту з опорою 
на ілюстративний матеріал

25 Слова, що звучать однаково, але мають різні значення

26 Синоніми. Роль синонімів у тексті

27 Антоніми. Роль антонімів у мовленні

28 Фразеологізми. Роль фразеологізмів у мовленні

29 Культура мовленого слова. Розрізнення літературної лексичної норми і ненормативної лексики (вульгаризмів, 
суржику, русизмів тощо)

О Р і є Н т О В Н і

КАлеНдАРНі плАНи
3-й клас*

* Продовження. Початок див. у журналі “УПШ”, 2014, №№ 3, 4.
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Планування

№ Тема Дата

БУДОВА СЛОВА (35 год)

30 Закінчення слова як важливий засіб зв’язку слів у реченні

31 Основа слова. Частини основи: корінь,  префікс,  суфікс

32 Урок розвитку писемного мовлення. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом

33 Корінь. Спільнокореневі слова

34 Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

35 Чергування приголосних [г], [к], [х], із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]

36 Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом

37 Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом

38 Орфограма. Перевірні слова

39 Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом. Опрацювання про-
грамових слів. Робота з орфографічним словником

40 Урок розвитку писемного мовлення. Складання інструкції “Як зробити рамку для фотографії”

41 Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом. Опрацювання про-
грамових слів. Робота з орфографічним словником

42 Вимова та правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Опрацювання програмових слів. Робота 
з орфографічним словником

43 Вимова та правопис слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці та в середині слів перед глухими. Опрацювання 
програмових слів. Робота з орфографічним словником

44 Вимова та правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Опрацювання програмових слів. Робота 
з орфографічним словником

45 Вимова та правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Опрацювання програмових слів. Робота 
з орфографічним словником

46 Вимова та правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Складання зв’язної розповіді за малюн-
ком, кінцівкою і словами з довідки

47 Вимова та правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Написання записки

48 Урок розвитку писемного мовлення. Написання листа

49 Префікс. Словотворча роль префіксів

50 Творення слів з найуживанішими префіксами

51 Префікси, співзвучні з прийменниками

52 Правопис префіксів роз-, без-. Правила переносу слів з префіксами

53 Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса і кореня

54 Написання префіксів з-, с-

55 Апостроф після префіксів, що закінчуються на приголосний, перед я ,ю, є, ї

56 Урок розвитку писемного мовлення. Написання запрошення або привітання

57 Перенос слів з префіксами. Написання оголошення

58 Суфікс. Словотворча роль суфіксів

59 Суфікс. Словотворча роль суфіксів

60 Творення слів з найуживанішими суфіксами

61 Збіг приголосних звуків на межі кореня і суфікса

62 Поділ для переносу слів із суфіксами 

63 Узагальнення вивченого про будову слова

64 Урок розвитку писемного мовлення. Навчальний переказ

ІІ семестр
57 годин (3 години на тиждень)

№ Тема Дата

ЧАСТИНИ МОВИ. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ (4 год)

65 Узагальнення знань про іменник, прикметник, дієслово як частини мови

66 Службові слова. Роль службових слів у реченні

67 Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови

68 Головні та залежні слова у словосполученнях. Зв’язок слів у реченні

ІМЕННИК (16 год)

69 Іменник як частина мови. Навчальний діалог

70 Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом

71 Власні та загальні іменники. Велика буква у власних назвах

72 Велика буква у кличках тварин
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Планування

№ Тема Дата

73 Поняття предметності. Іменники, що називають опредмечені якості та дії

74 Вживання іменників у прямому і переносному значенні

75 Рід іменників

76 Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями

77 Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Віднесення слова до одного з родів

78 Число іменників: однина і множина. Змінювання іменників за числами

79 Число іменників: однина і множина. Змінювання іменників за числами

80 Практичне ознайомлення з відмінками іменника

81 Практичне ознайомлення з відмінками іменника

82 Зміна іменників за відмінками. Синтаксична роль прийменників та закінчень

83 Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі

84 Узагальнення знань про іменник

ПРИКМЕТНИК (13 год)

85 Прикметник як частина мови

86 Зв’язок прикметників з іменниками

87 Вживання прикметників у прямому та переносному значеннях

88 Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми

89 Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису

90 Вживання прикметників у загадках

91 Вживання прикметників в описах

92 Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Аналіз прикметника як частини мови

93 Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Аналіз прикметника як частини мови

94 Родові закінчення прикметників

95 Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом

96 Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками

97 Узагальнення знань про прикметник

ДІЄСЛОВО (18 год)

98 Дієслово як частина мови

99 Зв’язок дієслова з іменником у реченні

100 Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки

101 Дієслова-антоніми

102 Дієслова-антоніми

103 Дієслова-синоніми

104 Змінювання дієслів за часами. Розпізнавання часових форм дієслів у тексті

105 Змінювання дієслів за часами. Вживання часових форм дієслів у мовленні

106 Урок розвитку писемного мовлення. Складання висловлювання (близько 60 слів) на основі вражень від про-
читаного твору 

107 Змінювання дієслів за часами. Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Опрацювання програмових 
слів

108 Змінювання дієслів за часами. Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Опрацювання програмових 
слів

109 Змінювання дієслів за часами. Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Опрацювання програмових 
слів

110 Написання не з дієсловами

111 Написання не з дієсловами

112 Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до Дня матері

113 Написання не з дієсловами

114 Розпізнавання часових форм дієслів у тексті

115 Узагальнення знань про дієслово

ПОВТОРЕННЯ (6 год)

116 Що ми знаємо про текст, речення

117 Урок розвитку писемного мовлення. Складання розповіді на тему “Мої літні канікули”

118 Що ми знаємо про будову слова

119 Що ми знаємо про частини мови

120 Що ми знаємо про частини мови

121 Підсумковий урок
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Планування

УКРАЇНСЬКА МОВА
(за підручником М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської)

121 година

Тетяна ПРОЦЕНКО,
вчитель початкових класів,
школа І–ІІІ ступенів №132, м. Київ

І семестр
64 години (4 години на тиждень)

№ Тема Дата

МОВА І МОВЛЕННЯ (3 год)

1 Українська мова — державна мова України. Український алфавіт. Усне і писемне мовлення. Культура мовлення

2 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за запитаннями “Спогади про літо”

3 Основні правила культури спілкування

ТЕКСТ (11 год)

4 Розширення уявлення про текст. Заголовок

5 Види текстів. Визначення теми і мети висловлювання. Добір заголовків до текстів

6 Будова тексту. Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, важливих для вираження думки

7 Зв’язок між частинами тексту

8 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за поданим початком і запитаннями “Краса осені”

9 Текст-міркування (твердження, доведення, висновок)

10 Про одне й те саме по-різному. Перевірна робота: аудіювання

11 Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів

12 Абзац тексту. Спостереження за зв’язками між абзацами. План тексту

13 Складання текстів-інструкцій

14 Особливості текстів-листів

РЕЧЕННЯ (8 год)

15 Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-розповідь “По гриби”

16 Закріплення і узагальнення знань про основні ознаки речення 

17 Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками

18 Вироблення вмінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та окличні

19 Звертання і розділові знаки у спонукальних реченнях

20 Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

21 Закріплення знань про головні і другорядні члени речення. Зв’язок між членами речення

22 Урок-узагальнення. Перевірна робота: мовна тема

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА (9 год)

23 Аналіз перевірної роботи. Слова з прямим і переносним значенням

24 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання опису за власним спостереженням “Ось і бабине літо настало”

25 Слова, що мають кілька значень

26 Слова, які звучать і пишуться однаково

27 Слова, близькі за значенням (синоніми)

28 Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх значення шляхом добору синонімів

29 Слова, протилежні за значенням

30 Перевірна робота: диктант

БУДОВА СЛОВА (31 год)

31 Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова

32 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання міркування за поданими запитаннями “Чому відлітають птахи?”

33 Основа слова

34 Загальне поняття частин основи

35 Спільнокореневі слова. Корінь слова

36 Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова

37 Розрізнення слів з омонімічними коренями. Перевірна робота

38 Урок розвитку зв’язного мовлення. План тексту. Усний переказ за складеним планом “Тварини — наші друзі”

39 Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] у коренях слів 

40 Чергування приголосних [г], [к], [х] — [з], [ц], [с] — [ж], [ч], [ш] у коренях слів 

41 Спостереження за вимовою слів із ненаголошеними голосними [е], [и]. Правило написання слів із цими звуками 
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42 Вправляння у перевірці правильності написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и] шляхом добору спіль-
нокореневих слів та словозміни

43 Вимова і правопис слів із ненаголошеними голосними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфо-
графічним словником

44 Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом “Крига — це небезпечно!”

45 Спостереження за вимовою парних дзвінких і глухих приголосних 

46 Засвоєння правил вимови дзвінких приголосних у кінці слів і складів з наступним глухим 

47 Перевірна робота: диктант 

48 Аналіз перевірної роботи. Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками 

49 Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слова

50 Префікси й прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання

51 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання інструкції до гри “Кіт і мишка”

52 Правопис префіксів роз-, без-

53 Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-

54 Закріплення правил вимови і правопису слів з префіксами з-, с-

55 Правило вживання апострофа після префіксів 

56 Закріплення правила вживання апострофа після префіксів

57 Суфікс. Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною слова

58 Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу роль

59 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору за попередньо складеним планом “Зимові розваги”

60 Розбір слів за будовою

61 Перевірна робота: мовна тема

ЧАСТИНИ МОВИ. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ (4 год)

62 Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття частин мови

63 Вправи на розрізнення слів за родовими та видовими ознаками в межах кожної частини мови

64 Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови. Розрізнення їх за запитаннями, значенням, 
роллю в реченні. Узагальнення знань

ІІ семестр
57 годин (3 години на тиждень)

№ Тема Дата

ІМЕННИК (14 год)

65 Іменник. Загальне поняття. Іменники, що означають назви істот та неістот

66 Поділ іменників на групи

67 Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання запрошень на свято

68 Власні та загальні назви. Велика буква у власних назвах

69 Закріплення правопису власних та загальних назв. Перевірна робота: списування

70 Аналіз перевірної роботи. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників

71 Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від дієслів

72 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору “Шкільне новорічне свято”

73 Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

74 Вправи на визначення роду іменників. Перевірна робота: усний переказ

75 Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, що вживаються тільки в однині або множині

76 Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, що вживаються тільки в однині або множині (закріплення)

77 Змінювання іменників за запитаннями. Ознайомлення з назвами відмінків та питаннями до них

78 Прийменники і закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні

79 Перевірна робота: диктант

80 Аналіз перевірної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа за складеним планом

ПРИКМЕТНИК (14 год)

81 Прикметник. Загальне поняття 

82 Зв’язок прикметників з іменниками. Перевірна робота: діалог

83 Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками

84 Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками

85 Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити до них запитання, редагувати текст

86 Змінювання прикметників за родами. Перевірна робота: аудіювання
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№ Тема Дата

87 Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ за складеним планом “Київське море взимку”

88 Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми

89 Повний аналіз прикметника як частини мови

90 Спостереження за вживанням прикметника у прямому та переносному значеннях

91 Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Спостереження за роллю прикметників у загадках

92 Закріплення і узагальнення знань про прикметник

93 Перевірка знань: мовна тема

94 Аналіз перевірної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору з елементами опису “Мій друг”

ДІЄСЛОВО (16 год)

95 Дієслово. Загальне поняття. Зв’язок дієслова з іменником у реченні

96 Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті. Дієслова-синоніми

97 Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті. Дієслова- антоніми

98 Пряме і переносне значення дієслів

99 Зв’язок дієслів з іменниками

100 Змінювання дієслів за часами. Усний твір

101 Вправи на розрізнення часових форм дієслів. Творчі завдання з використанням дієслівних форм

102 Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ твору за поданим планом “Дятел — лікар лісу”

103 Дієслова, що означають завершену і незавершену дії

104 Закріплення знань про часові форми дієслова

105 Змінювання дієслів минулого часу за родами

106 Написання не з дієсловами

107 Вправи на закріплення написання не з дієсловами

108 Перевірна робота. Диктант

109 Аналіз перевірної роботи. Творчі завдання з теми “Дієслово”

110 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору-міркування за поданим планом “Моя мама”

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК (10 год)

111 Повторення теми “Текст”

112 Повторення теми “Речення”

113 Перевірна робота: мовна тема

114 Аналіз перевірної роботи. Повторення теми “Слово. Закінчення слова”

115 Повторення теми “Будова слова”

116 Повторення теми “Частини мови”

117 Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис і науковий текст. “Весна прийшла”

118 Повторення теми “Частини мови”

119 Узагальнення і систематизація знань за рік

120 Підсумок роботи за рік

121 Резерв

літеРАтУРНе ЧитАННЯ
(за підручником В. О. Науменко)

124 години

Віра НАУМЕНКО, кандидат педагогічних наук,
доцент, професор кафедри початкової освіти
та методик гуманітарних дисциплін,
Київський університет імені Бориса Грінченка

І семестр
48 годин (3 години на тиждень)

№ Тема Дата

1 Знайомимося з новим підручником “Літературне читання” і посібниками до нього. Усна народна творчість у різних 
видах мистецтва. Прислів’я, приказки. В. Скуратівський “Вересневий час — сім погод у нас”; І. Кульська “Вересень”*

КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ (13 год) 

2 Де сила не візьме, там розум допоможе. Казки про тварин. Казка “Їжак та заєць”. Спостереження за розгортанням 
подій твору. Вчинки персонажів, їхня роль у визначенні характеру (позитивний чи негативний) та його рис

3 Порівнюємо казки, у яких діють різні персонажі, але схожим чином. Тема і основна думка казки. “Лисиця та рак”



7© «Учитель початкової школи», 2014, № 5-6 (вкладка)

Планування

№ Тема Дата

4 Позакласне читання*. Казкові образи в живописі. М. Примаченко “Їде осінь на коні”; Т. Кара-Васильєва “Марія 
Примаченко”. Складання розповіді про осінь за змістом приказки, картини. Особливості створення образу осені 
за допомогою слова, пензля

5 Людина створила книжку. Структурні елементи книжки: обкладинка, титульний аркуш, прикнижна анотація, відо-
мості про письменника, передмова**

6 Чарівні казки. Чарівні перетворення в казці. Казка “Про Оха-чудотвора”. Формування вміння висловлювати оцінні 
судження, визначати основну думку казки, переказувати її за малюнковим планом

7 Узагальнення знань про особливості казки про тварин і чарівної казки. Казка у поєднанні з іншими видами мис-
тецтва. Янка Купала “Казки”; українська народна казка “Пан Коцький”*

8 Легенда. Особливості легенди як жанру, спільне та відмінне між легендою і казкою. Розвиток образного мислення, 
вміння передавати сприйняті образи в малюнку. Легенда “Бабине літо”; А. Качан “Ворота вирію”*

9 Казки народів світу. Казки про тварин. Болгарська народна казка “Сильний лев і маленьке мишеня”. Поняття 
“внутрішній стан персонажа твору”. Дискусія про поведінку персонажів твору

10 Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш. Бірманська народна казка “Як серед птахів виникла дружба”. Життєві 
цінності, які утверджуються у казці

11 Позакласне читання. Книжковий дім. Формування вміння самостійно, осмислено обирати книгу з опорою на зміст 
обкладинки, титульний аркуш, анотацію, передмову**

12 Чарівний помічник у чарівній казці. Білоруська народна казка “Синя Свита Навиворіт Пошита”. Роль помічника 
у досягненні головним персонажем мети

13 Чарівна річ у чарівній казці. Японська народна казка “Чарівний каптур”. Роль чарівного предмета у долі головного 
персонажа чарівної казки. Розвиток уміння ділити текст на частини, добирати заголовок до кожної з них

14 Узагальнення знань з теми “Казки народів світу”. Види казок, зміст, особливості розгортання сюжету (повтори), 
ознаки казки про тварин і чарівної казки, основна думка, вчинки і характер персонажів. Моральні цінності в казках 
різних народів

З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ (14 год) 

15 П. Тичина “Я люблю казки чудові”; Б. Нємцова “Лісова німфа”*; Д. Біссет “Тигр і автор”. Поняття “Літературна казка”

16 Казки зарубіжних письменників. Казка “Бременські музиканти”, записана братами Грімм. Короткі відомості про 
братів Грімм. Робота зі схемами до казки. Обговорення мультфільму за казкою, пісень до нього

17 Продовжуємо зустрічі із зарубіжними письменниками. Е. Рауд “Муфтик, Півчеревичок і Мохобородько”(уривки) **

18 Г. К. Андерсен — всесвітньовідомий данський казкар. Казка “Ромашка”. Заклик письменника берегти природу 
і життя. Уявлення про літературну казку як оригінальну

19 Коли твір відкриває свої таємниці. Г. К. Андерсен “Ромашка”; М. Познанська “Ромашка”. Тема краси життя, краси 
природи (на прикладі життя ромашки і жайворонка), ставлення до них людини у творах різних жанрів. Поняття 
“авторська позиція”

20 Як же квіти не малювати, як вони такі чудові? Краса природи в живописі. К. Білокур “За селом”; “Талант від Бога” 
(за М. Кагарлицьким) 

21 Улюблені казкові образи. І. Жиленко “Вечір гномів”. Особливості створення казкового образу гнома, підготовка 
до сприйняття цього образу в казці З. Топеліуса. Поняття “звукопис” (звукові повтори і звуконаслідування), “опис”, 
“авторська позиція” (характеристика персонажів) 

22 Позакласне читання. У читальному залі бібліотеки. Як вибрати книжку. Культура поведінки у бібліотеці. Збірки 
казок Г. К. Андерсена, видані в різні роки

23 Як не втратити друга. Цінність взаємної довіри. З. Топеліус — видатний фінський казкар. З. Топеліус “Казка про 
старого гнома”

24 Казки О. Пушкіна. “Казка про рибака та рибку”. Поняття “віршована казка”. Уявлення про переклад віршованої 
казки, авторів перекладу

25 П. Єршов “Горбоконик”. Зв’язок авторської казки з народною, варіанти зачинів казки. Образ найменшого брата 
Івана

26 Великі та маленькі таємниці світу в казках К. Ушинського. Пізнавальна, моральна цінність казки. Художні засоби 
створення образу зими, багатої на витівки. Складання продовження казки

27 Позакласне читання. Коли твір відкриває свої таємниці. Казки зарубіжних письменників. О. Пройслер “Маленька 
баба-яга”**

28 Узагальнення знань з теми “Казки зарубіжних письменників”. Ознайомлення з казкою Дж. Родарі “Чародійна 
палиця”*

КАЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ (12 год) 

29 Видатні українські казкарі. Роль казкаря у наданні твору відповідної емоційної спрямованості. Джерела змісту 
і настрою казки. Л. Письменна “Як зажурився веселий казкар”

30 Читаємо казки І. Франка. Хочеш мати друга, будь з ним щирим. І. Франко “Лисичка і Журавель”. Переказ казки 
зі зміною особи

* Науменко В. О. Перлинка (кн. з літ. читання: дод. до підручника для 3-го кл. — К.: Генеза, 2014. — 112 с.: іл.
** Науменко В. О., Сухопара І. Г. Веселкова читанка: кн. для позакл. читання у 3 кл. — К.: Літера ЛТД, 2014.
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31 Читаємо казки І. Франка. Хочеш мати друга, будь з ним щирим. І. Франко “Лисичка і Журавель”. Переказ казки 
зі зміною особи

32 Казки Лесі Українки. “Казка про Оха-чудодія”. Розвиток уміння знаходити в тексті описи. Порівняння літературної 
казки з народною

33 Казки В. Сухомлинського зі Школи під Голубим Небом: “Дід Осінник”, “Снігуроньчина пісня”. Створення власної 
казки

34 Позакласне читання. На які питання дають відповідь казки українських письменників? Казки І. Франка, Н. Забіли, 
І. Калинець, В. Чухліба, Ю. Ярмиша, М. Стельмаха

35 Художній світ пізнавальних казок О. Іваненко зі збірки “Лісові казки”. О. Іваненко “Синичка”. Художні засоби у творі

36 Читаємо і порівнюємо твори різних жанрів, які мають спільні риси у сюжеті, створенні художніх образів. Поняття 
“акровірш”. О. Іваненко “Синичка”; Л. Глібов “Хто вона?”; А. Качан “Крихта хліба”*

37 Казки Ю. Ярмиша. Казки, створені на основі власної вигадки. Гумор у зображенні персонажів. Ю. Ярмиш “Як 
реп’яшок світ побачив”*

38 Справжній майстер чарівної казки — О. Дерманський. “Володар макухи, або Пригоди вужа Ониська”*. Лічилка 
як жанр усної народної творчості, її особливості, введення у казковий сюжет 

39 Узагальнення знань з теми “Казки українських письменників”. О. Зима “Чари для сміливця”*

40 Позакласне читання. Читаємо літературні казки**

ЛЕГЕНДИ. БАЙКИ. П’ЄСИ (11 год) 

41 Лада Прекрасна — символ долі, благополуччя, любові й радості. Легенда: вигадане і реальне. І. Липа “Лада Пре-
красна”

42 Байка. Л. Глібов — видатний український байкар. Л. Глібов “Коник-стрибунець”. Жанрові особливості байки. Зміст 
поняття “мораль”

43 Образ коника у творах різних жанрів: читаємо і порівнюємо. А. Костецький “Скрипалі”; Й. Струцюк “На зеленому 
лужку”*; Є. Горєва “Зелені коники в траві”

44 Не бути байдужим, самовпевненим, злим. Л. Глібов “Чиж та Голуб”*. Аналіз байки

45 Байки П. Глазового. П. Глазовий “Глибинна мораль”*; Олена Пчілка “Гнідко та Сірко”. Мораль у байці

46 П’єса. П’єса-казка. Л. Мовчун “Горіхові принцеси”. Поняття “п’єса”, “п’єса-казка”, “ремарка”

47 П’єса-казка О. Олеся “Ведмідь в гостях у бабусі”*. Аналіз та розігрування п’єси

48 Резерв

ІІ семестр
76 годин (4 години на тиждень)

№ Тема Дата

ЛЕГЕНДИ. БАЙКИ. П’ЄСИ (продовження)

49 Позакласне читання. Легенди українських письменників. Міфологічні образи в художньому творі. Є. Шморгун. 
Легенди; О. Олесь “Княжа Україна”**

50 П’єса-казка Н. Куфко “Вареники в сметані”*. Яка вона, українська гостинність? Головна думка твору

51 Узагальнення знань з теми “Легенди. Байки. П’єси”

СВІТ ПОЕЗІЇ (37 год) 

52 У світі поезії. Поняття “лірика”, “рима”. Вірші українських поетів про осінь та зиму. О. Сенатович “Як почала я писати 
вірші”

53 Поетична майстерня. Пейзаж у художньому творі. Вечір у поезії П. Тичини. Поняття “пейзаж’, “пейзажна лірика”. 
Пейзаж у живописі і в художньому творі. П. Тичина “Пастелі”

54 Вечір у поезії В. Сосюри. Уособлення — один з прийомів створення художнього образу. В. Сосюра “Спокоєм повиті…”

55 Вечір у поезії Н. Забіли. Епітети в художньому творі. Н. Забіла “Зірочки”

56 Позакласне читання. Як я читаю**. Загадка — жанр усної народної творчості

57 Вечір у поезії Марійки Підгірянки. Марійка Підгірянка “Вечір іде”. Художні засоби. Тон, темп читання, прийоми 
запам’ятовування віршів

58 М. Вороний “Ущухла буря”. Замилування красою природи. Настрій, яким пронизана картина природи після 
грози. Образні вислови у творі

59 Поезія Г. Чубач. Замилування красою допомагає пересилити смуток. Г. Чубач “Зупинюся над рікою”

60 Творчість В. Скомаровського. В. Скомаровський “Після грози”. Пейзаж, пронизаний спокоєм

61 Як можна передати у вірші захоплення персонажа красою. І. Калинець “Зірка”. Порівняння образів зірки і зірочок, 
створених Н. Забілою й І. Калинцем

62 Поетична збірка. Читаємо поезію Олени Пчілки. Життя та творчість. Олена Пчілка “Діброва смутная”. Настрій 
поезії (смутний, журливий, сумний) 

63 Позакласне читання. Що прочитати з дитячої періодики? Формування вміння працювати з дитячим журналом, 
читати статті, твори різних жанрів сучасних письменників, запам’ятовувати автора і зміст, обговорювати прочитане
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Планування

№ Тема Дата

64 Білосніжна зима в поезії Олени Пчілки. Олена Пчілка “Новину сьогодні зранку…”. Художні засоби у вірші, настрій 
описаних картин (веселий, радісний, бадьорий, світлий) 

65 Дощик смішний і добрий у поезії А. Малишка. А. Малишко “Вихопивсь дощик” 

67 Позакласне читання. Пейзажна лірика Катерини Перелісної. К. Перелісна “Золота осінь”

68 Українські традиції у творах Д. Білоуса. Д. Білоус “Щедрий вечір”. Подана у творі інформація, авторський стиль. 
Настрій, з яким поет описує святкову вечерю. Основна думка твору. Щедрівки

69 Улюблена стежечка від рідного порога. П. Осадчук “Стежка”. Особливості авторської майстерності у створенні 
художнього образу. Порівняння образів дощу, стежечки у різних поетів

70 Музика дощу в поезії С. Жупанина. Особливості відтворення автором звуків природи за допомогою слова. С. Жу-
панин “Музика дощу”*

71 У мрії є крила. Поезія Д. Павличка. Майстерність автора у формуванні в читача здатності до емоційного сприй-
няття поезії. Д. Павличко “Вітряк”

72 Позакласне читання. Поезія Л. Забашти. “Біле свято зими”

73 Історична народна пам’ять та українські символи в поезії Д. Павличка. Поняття “рима”, “білий вірш”. Д. Павличко 
“На щастя”; І. Жиленко “Підкова”*

74 Позакласне читання. Народна пісня — це велике диво. Веснянки та жниварські пісні*

75 Т. Г. Шевченко — геніальний український поет і художник. Дитинство поета. Д. Красицький “Дитинство Тараса”*

76 Т. Г. Шевченко — геніальний український поет і художник. Дитинство поета. Д. Красицький “Дитинство Тараса”*

77 Не щебече соловейко. Життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка.
Особливості, настрій поетичних рядків Т. Г. Шевченка. Виразне читання вірша з пам’яті. Т. Шевченко “Не щебече 
соловейко”; В. Скомаровський “Тарасові птиці”*

78 Турботлива бабуся і онуки. Стосунки у родині очима поета В. Коломійця. Тематика та виховний зміст віршів. 
В. Коломієць “Сиве сонечко”

79 Незграба і балакун — обоє рябоє. В. Коломієць “Тюхтій і Торохтій”. Художні образи тюхтія, торохтія, жар-птиці. 
Використання фразеологізмів та іронії у творі

80 Краса світанку та краса слова у поезії А. М’ястківського. А. М’ястківський “Курличуть хмари…”. Художні образи 
у пейзажній ліриці. Епітети, метафори, порівняння у створенні та сприйняті образу світанку

81 Особливе художнє слово М. Вінграновського. М. Вінграновський “Лазить сонечко”. Добір автором слів для ство-
рення картини в русі чи у статиці

82 Поетична казка, колискова… М. Вінграновський “Приспало просо променя”. Казковість поезії Миколи Вінграновсь-
кого, мелодійність її звучання, ознаки колискової. Емоційно забарвлені слова, які надають ніжності звучанню твору; 
індивідуально-авторські слова, що роблять його оригінальним

83 Позакласне читання. Поети дітям. Вірші Л. Костенко, Д. Павличка, І. Світличного, М. Сингаївського**

84 Коли твір відкриває свої таємниці. Читаємо і чуємо грозу у творах різних авторів. Виявлення в тексті звукопису, підкрес-
лення його голосом під час читання. С. Маршак “Дощ”*; М. Вінграновський “Грім”; Г. Квітка-Основ’яненко “Грім гуде”

85 А. Костецький “Починай малюнок сонцем”*. Формування у читача бажання йти за покликом поета: дарувати 
сонце, радість

86 Весна в поезії В. Самійленка. В. Самійленко “Весна”, “Веселиться земля”*. Поняття “сонет”, особливості будови сонетів

87 Весна у творах дитячих письменників. Н. Забіла “Весна”; А. Барто “Весні наперекір”*

88 Вірші, які не мають кінця. Акровірші. І. Світличний “Безкінечник”; А. Лучук “Хто носить мед?”, “Чим хата багата?”*. 
Особливості будови акровіршів та безкінечників

89 Узагальнення знань з теми. П. Воронько “Важучі кетяги краси”*

СВІТ ПРОЗИ (23 год) 

90 О. Копиленко “Розбишака Чив”. Поняття “проза”, “оповідання”, “авторська позиція”, “власна думка”. Бібліогра-
фічна стаття. Ю. Дмитрієв як автор науково-популярних творів. “Чи знаєш ти?” (за Ю. Дмитрієвим). Особливості 
художнього і науково-художнього твору

91 Позакласне читання. Різножанровість творів дитячих письменників. Поняття “жанр”. Н. Забіла “Коли я була 
ще маленька”, “Грудень”; А. Костецький “Мінімакс — кишеньковий дракон, або День без батьків”, “Новенька”** 

92 Цікаві розповіді про життя Мишка восени. Ю. Старостенко “Хто це такий?”, “І трапиться ж таке”. Прийоми зву-
копису, казковості

93 З іскоркою гумору про подію під час рибалки. Григір Тютюнник “Бушля”. Особливості мови письменника. Назви 
лелеки у творі

94 Якою бачить справжню дружбу дитячий письменник В. Нестайко. Позиція автора, власна думка, основна думка. 
В. Нестайко “Просто Олесь — друг”

95 Пригодницькі твори для дітей. Життя і творчість М. Трублаїні. Інсценування твору за вибором: М. Трублаїні “Яшка 
і Машка”, “Омар”, “Шоколад боцмана”

96 Пригодницькі твори для дітей. Життя і творчість М. Трублаїні. Інсценування твору за вибором: М. Трублаїні “Яшка 
і Машка”, “Омар”, “Шоколад боцмана”

97 Загадка в художньому творі. Життя і творчість Є. Гуцала. Жанрові особливості загадки. Створення оповідання 
(вірша, казки) за аналогією. Є. Гуцало “Прелюдія весни”. Збірки українських народних загадок
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Планування

№ Тема Дата

98 Позакласне читання. Довідкова література. Користування енциклопедіями, довідниками, інтернетом

99 Лічилка там, де дитяча гра. Є. Гуцало “Котилася торба”*. Особливості лічилки. Народні ігри за змістом оповідання

100 Про життя лелек, материнську турботу і біль за долю дитини. Життя та творчість Ю. Збанацького. Ю. Збанацький “Лелеки”

101 Коли твір відкриває свої таємниці. Г. Демченко “Лелеки”. Образ лелек у творах різних авторів

102 Цікавий та незабутній світ дитинства у творах В. Чухліба. Розуміння природи приходить у дитинстві. В. Чухліб “Равлик” 

103 Світ такий цікавий. Хто маленькому про все розкаже? Д. Чередниченко “Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик”. Читання 
в особах, розігрування окремих епізодів

104 Позакласне читання. Як вибрати потрібну, цікаву книжку і прочитати її. Твори різних жанрів (на вибір учителя) 

105 Про твоїх ровесників. О. Буцень “Айстри”. Життєвий і творчий шлях письменника

106 Дитинство видатних людей. О. Дерманський — автор книжок серії “Життя видатних дітей”. О. Дерманський “Не-
видатних дітей не буває”, “Чудесний особняк”*; Уолт Дисней, його мультфільми, Діснейленд

107 Наукові відомості в художній формі. Науково-художні оповідання. П. Утевська — автор таких оповідань. Поняття 
“науково-художнє оповідання”. П. Утевська “Лісова аптека”*

108 Вдячність за безцінний подарунок. Дізнаємось про Е. Гріга, його музику. Краса прози К. Паустовського. К. Паус-
товський “Кошик з ялиновими шишками”*. Поняття “портрет”, “поведінка”

109 Повість. Про дитинство письменника. М. Стельмах “Гуси-лебеді летять”. Поняття “повість”, “автобіографічна повість”

110 Позакласне читання. Науково-пізнавальна література. Сюжет, смислові частини наукового тексту. П. Утевська, 
А. Давидов, О. Копиленко**

111 Фантастична повість сучасної письменниці Лесі Ворониної “Таємниця пурпурової планети”*. Поняття “фантас-
тика”, “фантастична повість”. Реальне і фантастичне

112 Узагальнення знань з теми “Світ прози”. Закріплення зв’язків “автор — жанр — назва — персонажі — тема — 
основна думка”

СВІТ ГУМОРИСТИЧНИХ ТВОРІВ (6 год) 

113 Як розуміти фразеологізми. Грицько Бойко “Отакий у мене ніс”. Поняття “гумористичний твір”

114 Зустріч з персонажами М. Носова. М. Носов “Витівники”

115 Витівки персонажів творів шведської письменниці А. Ліндгрен. “Малий і Карлсон, що живе на даху”. Малий — 
узагальнений образ дитини, яка вигадує друзів

116 Гумор П. Глазового. Народний гумор. П. Глазовий “Найкоротша пісня”*

117 Повісті зарубіжних письменників. А. Ліндгрен “Пеппі Довгапанчоха”**, “Малий і Карлсон” (у повному обсязі) 

118 Узагальнювальний урок з теми “Світ гумористичних творів”. З гумором про розваги дітей. І. Кульська “Снігонавти”

119–
120

Підсумковий урок

121–
124

Резерв

літеРАтУРНе ЧитАННЯ
(за підручником О. Я. Савченко)

124 година

Тетяна ПРОЦЕНКО,
вчитель початкових класів,
школа І–ІІІ ступенів № 132, м. Київ

І семестр
48 годин (3 години на тиждень)

№ Тема Дата

ЦІКАВА КНИГА ПРИРОДИ (15 год) 

1 Вступ до теми. Обговорення творів, прочитаних дітьми влітку

2 Державний Гімн України. Вірші про Батьківщину

3 Правила роботи з підручником. Екскурсія до шкільної бібліотеки

4 “Перший подих осені” (за А. Волковою) 

5 Катерина Перелісна “Осінні танці”

6 Л. Костенко “Вже брами літа замикає осінь”

7 Урок позакласного читання. Марійка Підгірянка “Осінні дні”, “Осінній ранок”

8 Л. Костенко “Шипшина важко віддає плоди”

9 М. Сингаївський “Осіння гра”

10 Ганна Черінь “Чи ми з природою єдині…”; В. Сухомлинський “Соромно перед соловейком”

11 Олесь Донченко “Лісовою стежкою”
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Планування

№ Тема Дата

12 Олесь Донченко “Лісовою стежкою” (продовження) 

13 “Листопад — ворота зими” (за А. Волковою) 

14 Урок позакласного читання. Осінь у творах українських письменників

15 Узагальнювальний урок

ВІД СЛОВА — ДО КНИГИ (16 год) 

16 “Наша мова” (за А. Коваль) 

17 “Наша мова” (за А. Коваль) (продовження); Д. Білоус “Кожну літеру ціни”. Поняття “науково-художній твір”

18 І. Січовик “Мова”

19 О. Савченко “Привчайтеся працювати зі словником”

20 Д. Білоус “Дивне розмаїття”. Н. Умеров “Диктант” (переклад О. Тимохіної) 

21 Урок позакласного читання. С. Жупанин “Я — бібліотекар”

22 За В. Дацкевичем “Як з’явилася друкована книга”

23 За В. Дацкевичем “Як з’явилася друкована книга” (продовження) 

24 За О. Єфімовим “Як жила книга за часів Київської Русі”

25 За О. Єфімовим “Друкар книг, перед тим небачених”

26 Д. Павличко “Соняшник”

27 Л. Повх “У бібліотеці”. Прислів’я про книгу. Поняття “електронні книжки”

28 Урок позакласного читання. А. Коваль “Знайомі незнайомці”

29 О. Савченко “Чи любиш ти читати журнали?”

30 “Бібліотека — затишний дім для зустрічі читача з книгою” (за матеріалами Національної бібліотеки України для дітей) 

31 Узагальнювальний урок

З ЧИСТОГО ДЖЕРЕЛА НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ (8 год) 

32 Поняття “усна народна творчість”, “чарівні казки”. Українська народна казка “Кирило Кожум’яка”

33 Українська народна казка “Кирило Кожум’яка”. Прислів’я про відвагу

34 Українська народна казка “Кривенька качечка”

35 Урок позакласного читання. Українська народна казка “Пан Коцький”

36 Поняття “народні пісні”. Українські дитячі пісеньки. “Два півники”

37 Народні пісні. Українські дитячі пісеньки “Грицю, Грицю”, “Пісенька житнього віночка”

38 Поняття “прислів’я”, “скоромовки”, “загадки”

39 Узагальнювальний урок

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ Й П’ЄСА-КАЗКА (8 год) 

40 Поняття “літературні казки”. В. Бичко “Казка — вигадка…”; А. Дімаров “Для чого людині серце”

41 А. Дімаров “Для чого людині серце” (продовження) 

42 В. Скомаровський “Чому в морі вода солона”

43 В. Скомаровський “Чому в морі вода солона” (продовження) 

44 Урок позакласного читання. І. Калинець “Про що розповіли незабудки”

45 Ю. Ярмиш “Місто дружних майстрів” (скорочено) 

46 Ю. Ярмиш “Місто дружних майстрів” (продовження) 

47 Ю. Ярмиш “Місто дружних майстрів” (продовження) 

48 Підсумок роботи за семестр

ІІ семестр
76 годин (4 години на тиждень)

№ Тема Дата

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ Й П’ЄСА-КАЗКА (7 год) 

49 В. Нестайко “Суд у цирку” (уривок з повісті “Чарівні окуляри”) 

50 В. Нестайко “Суд у цирку” (продовження) 

51 Урок позакласного читання. І. Франко. Збірка казок “Коли ще звірі говорили”. Казка “Заєць та Їжак”

52 Поняття “п’єса-казка”, “діалог”, “монолог”. Олександр Олесь “Бабусина пригода”

53 Олександр Олесь “Бабусина пригода” (продовження) 

54 Н. Забіла “У дитячому театрі”

55 Узагальнювальний урок

БАЙКИ (5 год) 

56 Життя і творчість Л. Глібова. Поняття “байка”, “байкар”. Байка “Лебідь, щука і рак”

57 Л. Глібов “Коник-стрибунець”
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Планування

№ Тема Дата

58 Л. Глібов “Чиж та голуб”

59 Гумор П. Глазового. Збірка “Сміхологія”

60 Урок позакласного читання. П. Глазовий “Сміхологія”

СВІТ ДИТИНСТВА У ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ (17 год) 

61 Життя і творчість Лесі Українки. “Як дитиною, бувало…”, “Мамо, іде вже зима…”

62 Життя і творчість Олександра Олеся. “Згадую: так я в дитинстві любив…”, “Серед краси”

63 Життя і творчість Д. Павличка. “Мрія”, “Гном”

64 Життя і творчість Грицька Бойка. “Як невдаха виступав”, “Сашко”. Веселинки, скоромовки

65 Урок позакласного читання. Н. Забіла “Чотири пори року”

66 Життя і творчість А. Качана “Дівчинка і море”, “Біля тихого Дунаю”

67 Життя і творчість С. Жупанина. “Оленчині вишивки”

68 С. Жупанин “Сім вітрів”. Поняття “прозові твори”

69 В. Сухомлинський “Красиві слова і красиве діло”

70 В. Сухомлинський“Кінь утік”

71 Урок позакласного читання. О. Дерманський “Чудове чудовисько” (уривок) 

72 Життя і творчість О. Бунця. “Наше відкриття” (скорочено) 

73 О. Бунець “Наше відкриття” (продовження) 

74 Життя і творчість Я. Стельмаха. “Ловись, рибко!”

75 Я. Стельмах “Ловись, рибко!” (продовження) 

76 Я. Стельмах “Ловись, рибко!” (продовження) 

77 Узагальнювальний урок

ТАРАС ШЕВЧЕНКО: СТОРІНКИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ (9 год) 

78 Урок позакласного читання. В. Скомаровський “Над Кобзарем”

79 Життя і творчість Т. Шевченка. А. Лотоцький “Малий Тарас чумакує”

80 О. Іваненко “Тарас у наймах”

81 Т. Шевченко “Село! І серце одпочине…”

82 Т. Шевченко “І досі сниться: під горою…”

83 Т. Шевченко “Тече вода із-за гаю…”

84 В. Сухомлинський “Сонце заходить”

85 Урок позакласного читання. Твори Т. Шевченка

86 Узагальнювальний урок

ІЗ СКАРБНИЦІ КАЗКАРІВ СВІТУ (11 год) 

87 Життя і творчість Братів Грімм. “Шипшина” (скорочено). Поняття “казкар”

88 Брати Грімм “Шипшина” (продовження) 

89 Брати Грімм “Шипшина” (продовження) 

90 Карло Коллоді “Пригоди Піноккіо” (скорочено) 

91 Карло Коллоді “Пригоди Піноккіо” (продовження) 

92 Карло Коллоді “Пригоди Піноккіо” (продовження) 

93 Урок позакласного читання. П. Єршов “Горбоконик”

94 Життя і творчість А. Ліндгрен. “Про Карлсона, що живе на даху” (скорочено) 

95 А. Ліндгрен “Про Карлсона, що живе на даху” (продовження) 

96 А. Ліндгрен “Про Карлсона, що живе на даху” (продовження) 

97 Узагальнювальний урок

“ПРИЙДИ, ВЕСНО, З РАДІСТЮ!” (12 год) 

98 Заклички, веснянки. “Благослови, мати, весну закликати!” (за В. Сухомлинським). Березень — перший місяць весни

99 Урок позакласного читання. Народні прислів’я, приказки, прикмети

100 Т. Коломієць “Березень”

101 Життя і творчість М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять” (уривок з повісті) 

102 В. Ткаченко “Квітень”. Стародавні назви місяця квітня

103 А. М’ястківський “Розмова з одудом”, “Уже весняне сонце припікає”

104 Життя і творчість М. Сингаївського. “Вийшов травень з лісу”

105 М. Сингаївський “На врожай”

106 Урок позакласного читання. Т. Коломієць “Їжаки”

107 М. Познанська “Співай, соловейку!”. Поняття “загадка”

108 За Б. Комаром “Як співає соловейко?”; Л. Забашта “Дивосвіт, дивосвіт…”
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Планування

№ Тема Дата

109 Узагальнювальний урок

ВІЗЬМУ ПЕРО І СПРОБУЮ (12 год) 

110 А. Костецький “Імена”. Як розвивати творчі здібності

111 А. Костецький “Дивна звичка”

112 Урок позакласного читання. М. Познанська “Захід сонця”

113 М. Носов “Як Незнайко складав вірші”

114 М. Носов “Як Незнайко складав вірші” (продовження) 

115 І. Світличний “Слухала лисичка солов’я”; А. М’ястківський “Біла хмарка, біла”. Прислів’я морально-етичної тематики

116 Т. Коломієць “Чоловічки”

117 Загадки-добавлянки. Вправи на римування

118 В. Сухомлинський “Сергійкова квітка”

119 Г. Кирпа “Чого я другу не сказав?”

120 Урок позакласного читання. Олена Пчілка “Весняні квіти”

121 Узагальнювальний урок

122 Підсумок роботи за рік

123–
124

Резерв

пРиРОдОЗНАВСтВО
(за подручником І. В. Грущинської)

70 годин (2 години на тиждень)

Ірина ГРУЩИНСЬКА,
вчитель-методист, м. Київ

І семестр

№ Тема Дата

ВСТУП (1 год) 

1 Як людина пізнає природу?

ВОДА (7 год) 

2 Які незвичайні властивості має звичайна вода? Дослідницька лабораторія: вивчення розчинності речовин, які 
використовуються у побуті

3 Де на Землі міститься вода? Дослідницький практикум: опріснення води

4 Як знайти на карті частини Світового океану? Практичне завдання: позначення на контурній карті частин Світового океану

5 Яке значення води у житті людини?

6 Як охороняти безцінний скарб Землі — воду?

7 Запитаємо в Матінки Природи: вода — руйнівник чи рятівник? 

8 Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про воду

ПОВІТРЯ (6 год) 

9 Які властивості має повітря? Дослідницька лабораторія: вивчення властивостей повітря (співвідношення ваги 
повітря та води, пружність) 

10 З чого складається повітря? Дослідницька лабораторія: вивчення властивостей повітря (здатність до розши-
рення при нагріванні, теплопровідності, пружності) 

11 Чому повітря рухається?

12 Як вітер впливає на природу Землі?

13 Чому потрібно охороняти повітря від забруднення? Міні-проект: виявлення пилу в повітрі, встановлення джерел 
забруднення повітря

14 Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про повітря

ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ (7 год) 

15 Що таке гірські породи?

16 Що таке корисні копалини? Практична робота: ознайомлення з колекцією корисних копалин

17 Навіщо людям потрібні корисні копалини?

18 Чим ґрунти відрізняються від гірських порід?

19 Як склад ґрунту впливає на його властивості? Дослідницька лабораторія: ознайомлення зі складом і власти-
востями ґрунту (демонстраційний дослід) 

20 Запитаємо в Матінки Природи: як поліпшити родючість ґрунту?

21 Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про гірські породи та ґрунти
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Планування

№ Тема Дата

СОНЦЕ — ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ (8 год) 

22 Що таке енергія і для чого вона потрібна?

23 Як сонячна енергія впливає на природу Землі?

24 Які джерела енергії є невичерпними?

25 У чому переваги енергії Сонця?

26 Як “приручити” вітер? Дослідницький практикум: робота вітру

27 Чому воду називають невтомною трудівницею?

28 Як ти економиш тепло та електроенергію?

29 Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про енергію та її збереження. Творчий проект “Захисти природу” 
(створення малюнків та плакатів, що пропагують енергозбереження) 

30 Підсумковий урок

31–
32

Резерв

ІІ семестр
№ Тема Дата

РОСЛИНИ, ТВАРИНИ І СЕРЕДОВИЩЕ ЇХ ІСНУВАННЯ (26 год) 

33 Як “упізнати” рослини?

31 Які вони, квіткові рослини? Практична робота: дослідження гербарних зразків квіткових рослин

32 Які рослини називають хвойними?

33 Як з’явилися культурні рослини?

34 Які умови необхідні рослинам для життя? Практична робота: вивчення умов розвитку рослин

35 Як рослини пристосовуються до різних природних умов?

36 Як розмножуються рослини? Практична робота: розмноження кімнатних рослин 

37 Як тварини впливають на природу Землі?

38 Яка група тварин найчисленніша на Землі?

39 Як риби пристосувалися до життя у водоймах?

40 Які тварини першими заселили суходіл?

41 Як птахи підкорили повітряний простір?

42 Як птахи піклуються про своє потомство?

43 Як звірі пристосувалися до життя в різних умовах?

44 Як звірі піклуються про своє потомство?

45 Чим дикі тварини відрізняються від свійських?

46 У чому загадковість світу грибів?

47 Яке значення мають гриби у природі та в житті людей?

48 Запитаємо в Матінки Природи: чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини?

49 Що таке ланцюг живлення? Практична робота: складання ланцюгів живлення

50 Як охороняти рослини, що зникають?

51 Як охороняти тварин, що зникають?

52 Для чого створюють заповідники?

53 Запитаємо в Матінки Природи: які легенди про рослини і тварин склали у давнину?

54 Екскурсія в природу: ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю

55 Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про рослини і тварин

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ (10 год) 

56 Як працює наш організм?

57 Для чого потрібні скелет і м’язи? Практична робота: перевірка власної постави

58 З чого складається травна система? 

59 Що корисно їсти? Практична робота: складання правил здорового харчування

60 Для чого потрібне дихання?

61 Яке значення має кровообіг? Дослідницька лабораторія: вимірювання частоти пульсу

62 Яке значення має шкіра? Дослідницька лабораторія: вивчення властивостей шкіри

63 Про що повідомляють органи чуття?

64 Як попереджувати захворювання органів чуття? Дослідницька лабораторія: перевірка гостроти свого зору

65 Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про людину та її організм

66 Підсумковий урок

67 Як досліджувати природу влітку?

68–
70

Резерв
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Планування

МУЗиЧНе МиСтеЦтВО
(за навчально-методичним комплексом (підручник та зошит) Л. С. Аристової, В. В. Сергієнко)

35 годин (1 година на тиждень)

Людмила АРИСТОВА, кандидат 
педагогічних наук, Миколаївський ОІППО

І семестр

№ Тема уроку Сприйняття та інтерпретація 
творів музичного мистецтва

Виконання творів 
музичного мистецтва

Елементи 
інтеграції

Основні 
поняття Дата 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ МУЗИКИ: ПІСЕННІСТЬ, ТАНЦЮВАЛЬНІСТЬ, МАРШОВІСТЬ (8 год) 

1 Нова зустріч 
у країні музики

Р. Щедрін “Ніч”, “Золоті 
рибки”; “Цар Горох” з балету 
“Горбоконик”

“Засмутилось кошеня” 
(сл. П. Воронька, муз. 
І. Кириліної) 

Фр. м/ф “Коник-
горбоконик”

Пісенність, тан-
цювальність, 
маршовість

2 Таємниці пісен-
ної музики

М. Дремлюга “Лірична пісня” Поспівка “Ми — третьо-
класники” (сл. і муз. 
Д. Кабалевського). По-
вторення: “Засмутилось 
кошеня” (сл. П. Во-
ронька, муз. І. Кириліної) 

К. Візерслун “Зо-
лоті стовпи”

Музичні інстру-
менти: форте-
піано, піаніно, 
рояль

3 Таємниці 
пісенної музики 
(продовження) 

П. Чайковський “Баркарола” “Шпачок прощається” 
(сл. М. Івенсен, муз. 
Т. Попатенко) 

Д. Левін “Барка-
рола”;
С. Шишко “Осінь”

Баркарола

4 Таємниці 
танцювальної 
музики

Ж. Колодуб “Гуцульський та-
нець”; невідомий автор І пол. 
ХІХ ст. “Симфонія” (козачок) 

Повторення: “Шпа-
чок прощається” (сл. 
М. Івенсен, муз. Т. По-
патенко) 

Ноти

5 Таємниці тан-
цювальної му-
зики (продов-
ження) 

М. Глінка “Арагонська хота” “Ой на горі жита много” 
(укр. нар. пісня в обр. 
Г. Верьовки) 

Т. Стрежбецька 
“Арагонська хота”

Хота; музичні 
інструменти: 
гітара, каста-
ньєта

6 Таємниці мар-
шової музики

Ф. Шуберт “Військовий марш”; 
Л. ван Бетховен “Симфонія 
№ 5” (ІІІ частина) 

“Будем козаками” 
(сл. і муз. А. Загруд-
ного) 

Нотоносець

7 Зустріч музич-
них жанрів

Ж. Бізе “Кармен” (увертюра 
до опери) 

Повторення: “Будем 
козаками” (сл. і муз. 
А. Загрудного) 

Увертюра; 
музичні інстру-
менти: кобза, 
бандура

8 Зустріч му-
зичних жанрів 
(продовження) 

Ф. Шопен “Прелюдія № 7”, 
“Прелюдія № 20”

Е. Гріг “Ранок” із сюїти 
“Пер Гюнт”

Т. Кіттельсен, 
ілюстрації до п’єси 
Г. Ібсена “Пер Гюнт” 

Нота “до”

ІНТОНАЦІЯ (6 год) 

9 Знайомство 
з феєю Інтона-
цією

“Базіка” (сл. А. Барто, муз. 
С. Прокоф’єва )

“Співучий колобок”, 
(сл. В. Кленця, муз. 
В. Поповича)

Скоромовка; 
нота “ре”

10 Жартівливі 
та сумні інто-
нації

В. Косенко “Дощик”, “Гумо-
реска”, “Колискова”

Повторення “Співучий 
колобок” (сл. В. Кленця, 
муз. В. Поповича) 

Г. Роузленд “Ко-
лискова”

Інтонація; нота 
“мі”

11 Ритмічні інто-
нації

М. Римський-Корсаков “Три 
дива” “Тема Білки”, “Тема 
тридцяти трьох богатирів”, 
“Тема Царівни Лебідь” з опери 
“Казка про царя Салтана”; 
М. Глінка “Марш Чорномора” 
з опери “Руслан і Людмила”

“Щеня і кошеня” (сл. 
В. Вікторова, муз. Т. По-
патенко) 

Ілюстрації 
до “Казки про 
царя Салтана”; 
м/ф “Казка про 
царя Салтана”; 
фр. х/ф “Руслан 
і Людмила”

Музична тема; 
музичні інстру-
менти: флейта, 
флейта-пік-
коло; нота “фа”

12 Виражально-
зображальні 
музичні інто-
нації

В. Кирейко “Награвання Лу-
каша” з опери “Лісова пісня”; 
М. Лисенко календарно-обря-
дові пісні з опери “Зима і Весна”

Колядка “Добрий вечір 
тобі, пане господарю”

О. Симонова 
“Весна”

Виражальні 
інтонації, зобра-
жальні інтонації; 
нота “соль”

13 Інтонація 
та імпровізація

Ж. Массне “Елегія” Щедрівка “Павочка 
ходить” 

Музичні 
інструменти: 
віолончель; 
нота “ля”

14 Інтонація 
та імпровізація 
в піснях-іграх

“Гра в зайчика”, обр. М. Леон-
товича

“Коза” (укр. нар. пісня-
гра) 

Нота “сі”

15 Перевір себе Музичні твори на вибір учителя та учнів

16 Урок-концерт
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Планування

ІІ семестр

№ Тема уроку
Сприйняття 

та інтерпретація творів 
музичного мистецтва

Виконання творів 
музичного мистецтва

Елементи 
інтеграції

Основні поняття Дата 

РОЗВИТОК МУЗИКИ (8 год) 

17 Інтонаційно-
мелодичний 
розвиток 
музики

Т. Альбіноні “Адажіо”, ін-
струментальне виконання, 
вокальне (Лара Фабіан або 
Сара Брайтман) 

“Чому ведмідь узимку 
спить” (сл. О. Ковален-
кова, муз. Л. Кніппера) 

Скрипковий ключ

18 Ладовий роз-
виток музики

Ф. Шуберт “Вальс”, “Але-
грето”

“Гра в слова” (сл. і муз. 
І. Арсєєва). Повторення: 
“Чому ведмідь узимку 
спить” (сл. О. Ковален-
кова, муз. Л. Кніппера) 

О. Песчана 
“Лука”, “Літо”

Ладовий розви-
ток

19 Динамічний 
і темповий роз-
виток музики

Й. Брамс “Угорський та-
нець”

“Грицю, Грицю, до ро-
боти” (укр. нар. пісня 
в обр. Я. Степового) 

Тривалість нот

20 Варіаційний 
розвиток му-
зики

М. Завадський “Шумка” “Рушничок” (сл. Є. Лев-
ченко, муз. А. Олейни-
кової) 

Варіаційний роз-
виток; тривалість 
нот

21 Розвиток 
музики різних 
жанрів

Ф. Шопен “Вальс”, “По-
лонез”

Повторення: “Рушничок” 
(сл. Є. Левченко, муз. 
А. Олейникової) 

Л. Афремов 
“Вальс”; Ф. Кам-
мерер “Полонез”

Вальс, полонез

22 Симфоніч-
ний розвиток 
музики

П. Чайковський “Симфонія 
№ 4” (фінал); В. Сокальсь-
кий “Симфонія соль мінор” 
(І частина) 

“Подарунок мамі” (сл. 
Д. Чередниченка, муз. 
М. Катричка) 

І. Левітан “Бере-
зовий гай”

Симфонія; сим-
фонічний розви-
ток; паузи

23 Народна пісня 
у творчості 
композиторів

М. Лисенко “А вже весна”, 
хор з опери “Зима і Весна”

Повторення “Подарунок 
мамі” (сл. Д. Чередни-
ченка, муз. М. Катричка) 

І. Гончар “Вес-
нянка”

Веснянки; такт

24 Багатогран-
ність розвитку 
музики

С. Прокоф’єв “Тема Пет-
рика”, “Тема Качки”, “Тема 
Пташки” з симфонічної 
казки “Петрик і Вовк”

Пісня-гра “Сива шапка” 
(сл. Л. Кроткевич, муз. 
В. Верховинця) 

Фр. м/ф “Петрик 
і Вовк”

Музичний розмір

БУДОВА (ФОРМИ) МУЗИКИ (7 год) 

25 Одночастинна 
форма музики

Ф. Шопен “Мазурка № 5” “Пісня пастушка” (франц. 
нар. пісня) 

Музична форма; 
одночастинна 
форма; музичні 
інструменти: со-
пілка

26 Двочастинна 
форма музики

Е. Гріг “Пісня Сольвейг” 
з музичної п’єси “Пер Гюнт” 

Повторення: “Пісня 
пастушка” (франц. нар. 
пісня) 

Й. Бехсе “Соль-
вейг чекає”

Рондо

27 Тричастинна 
форма музики

Е. Гріг “Танець Анітри” “Соловеєчку, сватку, 
сватку” (укр. нар. пісня) 

Тричастинна 
форма.
Знаки альтерації.
Піцикато

28 Тричастинна 
форма музики 
(продовження) 

М. Лисенко “Екcпромт ля 
мінор”

“Писанка” (сл. В. Кленця 
та Н. Андрусич, муз. 
М. Катричка) 

Експромт

29 Форма рондо 
в музиці

В. А. Моцарт “Турецьке 
рондо”; Б. Фільц “Весняне 
рондо”

“Класне рондо” (поспівки 
на музику Д. Кабалевсь-
кого) 

Рондо; епізод

30 Варіаційна 
форма в музиці

М. Різоль “Ой на горі жито” 
(варіації на тему укр. нар. 
пісні) 

“Ой на горі жито” (укр. 
нар. пісня в обр. К. Сте-
ценка) 

Варіації; музичні 
інструменти: 
баян, акордеон; 
реприза

31 Кульмінація 
в музичному 
творі

І. Дунаєвський “Діти ка-
пітана Гранта” (увертюра 
до фільму) 

“Заквітчали зорі обрій” 
(сл. А. Житкевича, муз. 
Л. Стельмащук) 

П. Луганський, 
ілюстрації до ро-
ману Ж. Верна 
“Діти капітана 
Гранта”

Кульмінація

32 Перевір себе Музичні твори на вибір учителя та учнів

33 Урок-концерт

34–
35

Резерв
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Планування

іНтеГРОВАНиЙ КУРС “МиСтеЦтВО”
(за підручником Л. М. Масол, О. В. Гайдамаки, Н. В. Очеретяної, О. М. Колотило)

70 годин (2 години на тиждень)

Людмила МАСОЛ, кандидат педагогічних наук, Інститут 
проблем виховання НАПН України;
Олена ГАЙДАМАКА, Інститут інноваційних технологій і змісту 
освіти МОН України;
Наталія ОЧЕРЕТяНА, Інститут проблем виховання НАПН України

І семестр

№ Тема Компонент “Музичне мистецтво” Компонент “Образотворче мистецтво” Дата

МИСТЕЦЬКІ МАНДРИ КАЗКОВИХ ПЕРСОНАЖІВ (14 год) 

1, 2 Лясолька 
і Барвик 
у Країні 
мистецтв

Мова музичного мистецтва (повторення). Каз-
кові персонажі в музиці.
СММ: пісня Трубадура з м/ф “Бременські музи-
канти”; пісня Вінні-Пуха; частівки Бабусь Ягусь 
з м/ф “Летючий корабель”.
ХТД: “Мрії збуваються” (сл. Ю. Рибчинського, 
муз. В. Полянського).
П: камертон 

Мова образотворчого мистецтва (повторення). 
Казкові персонажі в художніх творах.
СОМ: Б. Ольшанський “Садко” (живопис); М. Лукі 
“Казковий звір” (скульптура); Е. Домінгес “Аліса 
в Країні чудес” (книжкова ілюстрація).
ХТД: малювання чарівної Країни мистецтв, в якій 
подорожуватимуть Лясолька й Барвик (олівці, 
фломастери) 

3, 4 За лаш-
тунками 
лялькового 
театру

Ляльковий театр. Образ Петрушки в мистецтві.
СММ: В. Косенко “Петрушка”; С. Рахманінов “По-
лішинель”; І. Стравінський “Петрушка” (фраг-
менти з балету: тема гуляння, танок ляльок, що 
ожили).
ХТД: Й. Брамс “Петрушка”; створення поспівки 
за віршем; пантоміма “Петрушка”.
П: куліса, фактура

Види ляльок у ляльковому театрі — рукавичні, 
пальчикові, тростеві, маріонетки.
СТМ: ляльки лялькового театру.
ХТД: ліплення веселого Петрушки або іншого пер-
сонажа лялькової вистави (пластилін, пластика, 
глина; основа — олівець або паличка; одяг — з ко-
льорового паперу або тканини) 

5, 6 Казкові ге-
рої на теле-
екрані

Інтонація. Образи казки “Пригоди Буратіно” 
у різних видах мистецтва.
СММ: В. Косенко “Казка”.
СКМ: к/ф “Золотий ключик” (фрагмент).
ХТД: створення образів персонажів казки за до-
помогою інтонацій (мовних, музичних) 

Міміка і характер образу. Персонажі казки “При-
годи Буратіно” в кіномистецтві.
СКМ: к/ф “Пригоди Буратіно”.
ХТД: створення образів персонажів казки за до-
помогою міміки.
Малювання персонажа казки “Золотий ключик” 
(кольорові олівці, крейда) 

7, 8 Українсь ка 
казка 
у мультиплі-
кації

Розвиток музики.
СММ: Н. Нижанківський “Коломийка”.
М/ф “Котигорошко” (фрагмент).
ХТД: “Мультики” (сл. Н. Кулик, муз. А. Мігай).
Створення музичних інтонацій Котигорошка, 
Оленки, Змія.
П: розвиток музики

Мультфільм. Художник-мультиплікатор.
М/ф “Котигорошко”, приклади розкадровки (Ко-
тигорошко, Змій у русі).
ХТД: малювання фрагментів до власного мульт-
фільму про Котигорошка (кольорові олівці, фло-
мастери) 

9, 
10

Море 
хвилюється 
раз, море 
хвилюється 
два, продов-
жуються 
дива

Тембри інструментів оркестру, їхня роль у ство-
ренні музичного образу. Музичні інтонації.
СММ: М. Римський-Корсаков “Казка про царя 
Салтана” (вступ, “Три дива”).
СОМ: А. Куїнджі “Море з вітрильним кораблем”; 
В. Юров “Морський пейзаж”; М. Врубель “Ца-
рівна Лебідь”; А. Куркін “Тридцять три богатирі”.
ХТД: порівняння інтонацій фрагментів опери 
“Казка про царя Салтана”.
П: контраст

Морський пейзаж. Театральна декорація.
СОМ: І. Айвазовський “Ніч”, “Блакитна хвиля”, 
“Бурхливе море вночі”; І. Білібін (ескізи декорацій 
до “Казки про царя Салтана”).
ХТД: створення до музики М. Римського-Корса-
кова фрагментів марин, контрастних за настроями 
(акварель, гуаш, змішана техніка).
П: контраст, марина

11, 
12

Загадки 
Терпсіхори

Балет. Розвиток музики (продовження)
СММ: С. Прокоф’єв “Попелюшка” (фрагменти 
з балету — вальс, галоп).
СОМ: Е. Дега. “Блакитні танцівниці”.
ХТД: “Казка світами мандрує” (сл. М. Пляцковсь-
кого, муз. Є. Птичкіна).
Імпровізація під музику вальсу і галопу з балету 
С. Прокоф’єва “Попелюшка” (пантоміма) 

Ескізи костюмів та декорацій для балету.
СММ: фрагменти з балету “Попелюшка”.
СОМ: А. Столбова “Попелюшка”.
ХТД: перетворення ліній і плям в казкові образи 
(Попелюшка, миша, кінь, карета). Створення від-
повідного настрою та колориту (монотипія, фло-
мастер, гелева ручка) 

13, 
14 

Портретна 
галерея

Музичні “портрети” героїв казок Ш. Перро.
СММ: М. Равель “Моя матінка Гуска”, “Хлопчик-
мізинчик”, “Красуня, що спить у лісі”.
В. Гомоляка “Кіт у чоботях” (фрагменти з балету).
СОМ: Г. Доре — ілюстрації до казок Ш. Перро.
СКМ: м/ф “Червона Шапочка”, “Кіт у чоботях” 
(фрагменти).
ХТД: “Пісенька Червоної Шапочки” (сл. Ю. Ми-
хайлова, муз. О. Рибникова) 

Портрет. Автопортрет. Вираження настрою, харак-
теру портретованого.
СОМ: портрети: живописні (різний настрій), гра-
фічні (різні лінії), скульптурні (класичний і сучас-
ний); чоловічі, жіночі, дитячі (живопис).
ХТД: малювання автопортрета в образі одного 
з персонажів казок Ш. Перро (воскові олівці, ак-
варельні фарби).
П: портрет, автопортрет
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ЛЕГЕНДАРНІ ГЕРОЇ В МИСТЕЦТВІ (16 год) 

15, 
16

Герої міфів Героїчні образи в музиці. Лад. Мінор.
СММ: К. Стеценко “Прометей” (хор); Х. В. Глюк 
“Орфей та Еврідіка” (фрагмент з опери).
СКМ: м/ф “Прометей”.
СОМ: статуї Прометея, Орфея, що грає на лірі. 
Мозаїка “Орфей і Еврідіка”. Рельєф.
ХТД: добір музичних інструментів для створення 
“мінорного” настрою.
П: мінорний лад

Герої давньогрецьких міфів у творах мистецтва. 
Силует.
СКМ: м/ф “Останній подвиг Геракла” (фрагмент). 
Розпис давньогрецького посуду.
ХТД: створення силуету Орфея, Еврідіки або 
ліри, звучання якої зачаровує все навколо (олівці, 
крейда, фломастери темних кольорів) 

17, 
18 

Богатирі 
Київської 
Русі

Мажор. Розвиток музики на основі контрастних тем.
СММ: О. Бородін “Князь Ігор” (хор “Сонцю крас-
ному — слава”); “Богатирська симфонія” (І ч., 
головні теми).
СОМ: В. Васнецов “Боян”, “Бій Добрині Микитича 
зі змієм”; Б. Ольшанський “Із глибини віків”

Художники-графіки. Рукописна книга: мініатюра, 
заставка, ініціал (буквиця).
СОМ: В. Васнєцов “Три богатирі”; заставка і бук-
виця з рукописної книги.
ХТД: створення буквиці для оздоблення книжки.
П: ініціал, буквиця

19, 
20

Козацькому 
роду нема 
переводу

Образи запорожців — героїв козацької доби 
в мистецтві. Маршовий характер музики, пунк-
тирний ритм.
СММ: Є. Адамцевич “Запорозький марш”.
СОМ: П. Андрусів “Козацькі старшини”.
ХТД: “Козацькому роду нема переводу” (сл. 
М. Воньо і П. Карася, муз. М. Балеми). Відтво-
рення ритмічної партитури (групова робота).
П: пунктирний ритм

Українські козаки — персонажі творів живопис-
ців, графіків, скульпторів, майстрів декоративного 
мистецтва. Стилізація.
СОМ: І. Рєпін “Запорожці пишуть листа турецькому 
султанові”.
СКМ: кадри з мультфільмів козацького серіалу.
ХТД: створення власної “козацької” історії в ма-
люнках (колективна робота).
П: стилізація

21, 
22

Пам’ять про 
них живе 
у віках

Варіації, варіаційний розвиток музики.
СММ: М. Гайворонський — варіації на тему “Їхав 
стрілець на війноньку”.
СОМ: М. Колядко. Козацька розвідка в степу.
ХТД: укр. нар. пісня “Їхав стрілець на війноньку”: 
проплескування ритму пісні, добір ліній, які б 
відповідали характеру мелодії; створення варі-
ацій — супроводу до улюбленої пісні.
П: варіації, динаміка

Пам’ятники на честь героїв. Скульптура: кругла, 
рельєф. Динаміка, статика.
СОМ: М. Микешин — пам’ятник Богдану Хмель-
ницькому; В. Чепелик та ін. — пам’ятник актору 
М. Яковченку (кругла скульптура); меморіальні 
дошки композитору А. Філіпенку, графіку В. Касі-
яну (рельєф).
ХТД: ліплення на площині пам’ятного рельєфу бо-
гатирю (картон, пластилін).
П: динаміка

23, 
24 

Кобзарі — 
співці слави 
України

Музичні інтонації — пісенні, танцювальні, декла-
маційні, маршові (повторення).
СММ: Ю. Щуровський “Розповідь старого коб-
заря”; В. Барвінський “Пісня лірника”.
СКМ: к/ф “Сліпий музикант” (фрагмент), м/ф 
“Дума про козака Голоту”.
СОМ: Л. Жемчужников “Кобзар на шляху”; В. Шум 
“Кобзар”.
Укр. нар. інструменти: ліра, кобза, бандура.
ХТД: “Наш співець Тарас” (сл. Г. Бойка, муз. 
М. Дремлюги) 

Лірники та кобзарі у творах образотворчого мис-
тецтва. Т. Шевченко — художник. Поетичні образи 
Т. Шевченка у творчості митців. Відтворення на-
строю твору через колорит.
СОМ: пам’ятник О. Вересаю у Сокиринцях; Л. По-
зен “Лірник”; Т. Шевченко “Автопортрет”, “По-
чаївська Лавра”; М. Тимченко “Садок вишневий 
коло хати”, “Реве та стогне Дніпр широкий” (фраг-
менти).
ХТД: створення ілюстрації до одного з віршів 
Т. Шевченка

25, 
26

Легендарні 
митці

Легенди про мистецтво і митців: М. Чурай, Н. Па-
ганіні.
СММ: укр. нар. пісні “Ой, не ходи, Грицю”, “За-
світ встали козаченьки” (фрагменти); Н. Паганіні 
“Каприс № 24”.
СОМ: В. Сухенко “М. Чурай”, І. Марчук “Пробу-
дження”, І. Скицюк “Доля”.
СКМ: к/ф “Паганіні” (фрагмент).
ХТД: сл. М. Бути, муз. М. Мельника “Україно-дівчино”

Образи легенд в образотворчому мистецтві.
СОМ: Г. Денисенко “Ода гончареві”; посудина; 
І. Сколоздра “Ненаписана казка. Живопис на склі”; 
А. Коришев “Маруся Чурай”; Н. Курій-Максимів 
“Купальська ніч”; Г. Бора “Дерево-легенда”; Н. Діх-
тяр “Різдво”.
ХТД: створення незвичайного образу для власної 
легенди (монотипія) 

27, 
28

Героїзм 
у житті 
митців

Доля Л. Бетховена.
Розвиток і кульмінація твору.
СММ: Л. Бетховен “Симфонія № 5” (1 ч.)
ХТД: укр. нар. пісня “Їхав козак за Дунай”; ство-
рення програми концерту з улюблених пісень

Ордени й медалі — відзнака героїв.
СОМ: зображення орденів князя Ярослава Муд-
рого, княгині Ольги, “Золота зірка”, “За мужність” 
та ін. Зразки олімпійських медалей

29, 
30

Узагаль-
нення знань

Виконання улюблених пісень. Вікторина за про-
слуханими музичними творами. Повторення 
основних понять семестру

Обговорення творів мистецтва.
Виставка творчих робіт. Повторення основних по-
нять семестру.
ХТД: виготовлення медалі для відзначення досяг-
нень у спорті (пластилін) 

31, 
32

Резерв
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КОМІЧНІ ТА ФАНТАСТИЧНІ ОБРАЗИ (20 год) 

33, 
34

Святкові 
дива

Колядки, щедрівки. Кульмінація твору.
СММ: “Щедрик”, “Нова радість стала” (обробка 
для вокального ансамблю “Пікардійська терція”).
СОМ: В. Іванів “Щедрий вечір”.
ХТД: інсценізація укр. нар. пісні-гри “Го-го-го, 
коза” (колективна робота) 

Святкування Нового року в різних країнах. Маски.
СОМ: авторські маски.
ХТД: створення маски казкового персонажа

35, 
36

Снігова 
королева

Музичні інтонації. Музичні “портрети” з казки 
“Снігова королева”.
СММ: Ж. Колодуб — цикл “Снігова королева” 
(“Герда”, “Кай”, “Троль”).
СКМ: м/ф “Снігова королева” (фрагмент).
СОМ: Е. Дюлак “Снігова королева”.
ХТД: Ф. Колесса “Сипле сніг”; створення музики 
до віршів про зиму (різні інтонації) 

Колорит зимових пейзажів. Образи Снігової коро-
леви у різних видах мистецтва.
СОМ: Р. Дункан “Друзі взимку”; В. Поварова “Зи-
мові забави”; художня лялька (Є. Пелевіна); кадр 
з м/ф “Снігова королева” (Л. Шварцман); ілюстра-
ції до казки “Снігова королева” (В. Єрко).
ХТД: малювання Снігової королеви або її крижа-
ного палацу у холодній кольоровій гамі (робота 
в парах) 

37, 
38 

У світі 
реального 
та уявного

Музичні “портрети” реальних та уявних персо-
нажів. Інтонація.
СММ: М. Римський-Корсаков “Золотий півник” (4 
фрагменти — портрети персонажів).
СОМ: М. Приймаченко “Три діди”.
І. Баканов “Казка про золотого півника”, І. Білібін 
“Золотий півник”.
ХТД: пісня-гра “Іде, іде дід, дід”. Створення об-
разу діда (пантоміма) 

Незвичайні художні образи, створені фантазією 
митців.
Театральна декорація. Контрастні кольори.
СОМ: І. Білібін — ескіз декорації до опери “Зо-
лотий півник”; ескізи костюмів; М. Приймаченко 
“Звірячий цирк” (контраст); “Звір гуляє” (тепла 
кольорова гама).
ХТД: створення незвичайної істоти за уявою (гуаш)

39, 
40

Силуети зла Казкові образи у музиці.
СММ: М. Мусоргський “Баба-Яга”, “Хатинка 
на курячих ніжках” (цикл “Картинки з виставки”); 
П. Чайковський “Баба-Яга” (цикл “Дитячий аль-
бом”).
ХТД: А. Лук’яненко “Баба Яга”; добір до музики 
відповідних за характером ліній, виконання рит-
мічної партитури “Баби Яги” П. Чайковського

Силует. Симетрія.
СОМ: В. Єрко “Бій зі Змієм”; В. Сиров “Баба Яга”; 
С. Урбанська “Дідо-Всевидо”, “Весна”, “Ох”; 
Я. Галькун “Лісовик”.
ХТД: вирізування з кольорового паперу силуетних 
портретів казкових персонажів і приклеювання їх 
на картонну основу квадратної, прямокутної, круг-
лої або іншої форми (кольоровий папір, картон, 
ножиці, клей) 

41, 
42

Картинки 
з виставки

Музичні “картини”. Сюїта.
СММ: М. Мусоргський “Прогулянка”, “Гном” 
(цикл “Картинки з виставки”); Е. Гріг “Похід гно-
мів”.
СОМ: Д. Яковін “Хранителі троянди”.
СКМ: м/ф “Білосніжка і сім гномів” (фрагмент).
ХТД: створення пісеньки про гнома: маршової 
(для хлопчиків) або наспівної колискової (для 
дівчаток) 

Натюрморт.
СОМ: Б. Індриков “Зустріч”; О. Маскаєв “Піратсь-
кий натюрморт”; Т. Мартін “Світ, зітканий із квітів”; 
Р. Спанглер “Казковий натюрморт”.
ХТД: малювання казкового натюрморту із 2-3 
предметів (тонований папір, гуаш).
П: натюрморт

43, 
44

Діалог 
музики 
та живопису

Звук і колір. Фуга.
СММ: М. Чюрльоніс “Фуга” (музичний твір).
СОМ: М. Чюрльоніс “Фуга” (картина), “Казка”.
ХТД: “Пісня про чарівників” (сл. В. Лугового, муз. 
Г. Гладкова) 

Колір і звук. Картини з музичними назвами. Пере-
дача простору за допомогою плановості.
СОМ: М. Чюрльоніс “Соната зірок”, “Соната моря”; 
С. Панін “Новорічний блюз”, “Зимова симфонія”.
ХТД: малювання зимового лісу (техніка за вибо-
ром) 

45, 
46

Чарівники 
звуків і барв

Орган. Імпровізація. Етюд.
СММ: О. Мессіан “Органні імпровізації”; Ф. Шо-
пен “Етюд № 1 до-мажор”.
СОМ: В. Кандинський “Імпровізація”; О. Лісов-
ська “Гітара. Імпровізація”.
ХТД: створення музичних імпровізацій (мелодич-
ної, ритмічної, сценічної) до віршів.
П: етюд

Безпредметний (абстрактний) живопис. Колір 
як головний засіб виразності у живописі. Колірне 
коло.
СОМ: С. Делоне “Електричні призми”; П. Клеє “Тро-
яндовий сад”; І. Павельчук “Невимушеність літа”; 
В. Кандинський “Імпровізації”.
ХТД: створення безпредметної композиції до му-
зики Ф. Шопена або О. Мессіана

47, 
48

На крилах 
фантазії

Фантазія в музиці.
СММ: Р. Шуман “Фантастична п’єса”; Ю. Щу-
ровсь кий “Фантастична п’єса”.
СКМ: м/ф “Бременські музиканти” (фрагмент).
СОМ: скульптурна група “Бременські музиканти” 
(м. Бремен, Німеччина); Р. Галинська “Блакитна 
гітара”; К. Канський “Мандрівні музиканти”; Л. Лу-
петті “Мрії”.
ХТД: “Пісенька друзів” (сл. Ю. Ентіна, муз. Г. Глад-
кова) з м/ф “Бременські музиканти”

Архітектура. Архітектор.
СОМ: Нотр-Дам де Парі (Париж, Франція); А. Га-
уді — церква “Саграда фамілія”, парк Гуель; В. Го-
родецький — будинок з химерами; будинок-рояль 
(Китай); парк розваг Астерікс (Франція); будинок-
автомобіль (Австрія).
ХТД: зображення архітектурної споруди, реаль-
ної або фантастичної (кольоровий папір, картон, 
ножиці, клей) 
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49, 
50

У царстві 
вигадки

Вигадані персонажі в мистецтві.
СММ: М. Глінка. “Марш Чорномора” з опери “Рус-
лан і Людмила”.
СОМ: Р. Білоусов “Вихід Чорномора”, А. Голіков 
“Руслан і Людмила”.
СКМ: м/ф “Пригоди капітана Врунгеля” (фрагмент).
ХТД: створення мелодій до віршів

Незвичайні світи й образи в образотворчому мис-
тецтві.
СОМ: Ж. Уолл “Казковий світ”; Б. Ольшанський 
“Біля небесного причалу”; М. Мартінез “Косміч-
ний пейзаж”.
ХТД: малювання чарівного світу — колективна ро-
бота (білий або тонований папір, гуаш, монотипія 
і набрезк) 

51, 
52

Гумор 
у мистецтві

Жартівливі пісні. Гумор в інструментальній музиці.
СММ: В. Косенко. “Гумореска”; Д. Шостакович 
“Вальс-жарт”; М. Лисенко “Шумка”; В. Сокальсь-
кий “Жарти”.
СОМ: М. Приймаченко “Лежень ліг під яблунею”; 
В. Проців “Гриць”.
ХТД: “Грицю, Грицю, до роботи!” (укр. нар. пісня); 
хореографічна імпровізація до пісні “Танцювала 
риба з раком”

Шарж, карикатура. Комікс.
СОМ: зразки карикатур, шаржів; Ю. Мацик “Клоун”.
СКМ: м/ф “Антошка”.
ХТД: малювання портрета кумедного клоуна (вос-
кові олівці, акварель).
П: карикатура, шарж 

КРАСА ЛЮДСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ (14 год) 

53, 
54

Дружба 
і брат-
ство — 
найкраще 
багатство

Дитячі образи в мистецтві. “Дружба” різних видів 
мистецтва. Музичні “портрети”.
СММ: С. Прокоф’єв “Джульєтта-дівчинка”.
СОМ: В. Сокальський “Дівчина-сиротинка”;
П. Кончаловський “Марго танцює”; І. Рєпін “Жеб-
рачка”.
ХТД: сл. М. Пляцковського, муз. Б. Савельєва 
“Справжній друг”

Дитячі образи в мистецтві. Парадний портрет.
СОМ: Рафаель “Янголята”, фрагмент картини 
“Сикстинська мадонна”; Рембрандт “Портрет Ті-
туса”; Д. Веласкес “Портрет інфанти Маргарити”; 
О. Ренуар “Портрет сина”; О. Конєва “Бабусина ві-
олончель” (художня лялька); Е. Мора — скульптура 
з паперу; С. Гибаленко “Антракт”.
ХТД: майстрування сувеніру для друга або подруги 
(кольоровий картон, папір, нитки, ґудзики, стрічки).
П: парадний портрет

57, 
58

Природа 
і людина — 
єдині

Образи природи в музиці. Веснянки. Канон. Про-
грамна музика.
СММ: Л. Бетховен “Симфонія № 6 «Пасторальна»” 
(ІІ ч.); В. Сокальський “У гаю”; Т. Яблонсь ка “Ве-
чір”; Ф. Манайло “Хлопчик з ягнятком ”.
ХТД: нім. нар. пісня “Весна” (канон) 

Декоративно-ужиткове мистецтво. Витинанка (си-
луетна, стрічкова, ажурна).
СММ: зразки різних видів ДУМ, витинанки.
ХТД: вирізування стрічкової витинанки (кольоро-
вий папір, картон, ножиці, клей).
Орієнтовні теми: “Веснянки”, “Хоровод”, “Посва-
рилась баба з дідом, а за ними всі сусіди” 

59, 
60

Дорога 
до храму

Великдень. Музика у храмі.
СММ: Д. Бортнянський “Свят” (хор);
Й. С. Бах “Токата і фуга ре мінор для органу”;
Г. та Я. ван Ейк “Янголи співають і музикують”.
ХТД: “Писанки” (сл. С. Жупанина, муз. Ю. Шевченка) 

Писанка. Символіка зображень та кольорів писа-
нок.
СММ: писанки з різних регіонів України.
ХТД: створення великоднього подарунка (яйце, 
природні матеріали, клейстер, пензлі) 

61, 
62

Образ 
мадонни 
в мистецтві

Образи Богоматері в музиці. Настрій, характер 
музики. Ліга.
СММ: Ф. Шуберт “Аve Maria”.
СОМ: ікона Володимирської Богоматері; М. Вру-
бель “Богоматір з немовлям”.
ХТД: “Жменька сонця” (сл. Й. Фіштика, муз. 
Б. Фільц).
Добір музичних інструментів для створення суп-
роводу пісні

Тема мадонни в мистецтві. Зображення людини 
у фас, профіль.
СОМ: Л. да Вінчі “Мадонна в гроті” (з фрагмен-
тами); Рафаель “Мадонна Конестабіле”, “Мадонна 
делла Седіа”.
ХТД: малювання портрета хлопчика чи дівчинки 
(графічні матеріали за вибором) 

63, 
64 

Найдо-
рожча 
у світі

Образ мами у різних видах мистецтва.
СММ: П. Чайковський “Мама”; О. Гречанінов “Ма-
теринські пестощі”.
СОМ: І. Їжакевич “Мати йдуть”; О. Кіпренський 
“Мати з дитиною”.
ХТД: створення пісеньки за віршем та акомпа-
нементу до неї 

Тема материнства в живописі.
СОМ: М. Тимченко “Мадонна”; П. Рубенс “Портрет 
Олени Фоурмен з дітьми”; З. Серебрякова “Авто-
портрет з доньками”.
ХТД: малювання портрета своєї мами

65, 
66

Святковий 
травень

Щасливе дитинство.
СММ: А. Пашкевич “Степом”; М. Дунаєвський 
“Кольорові сни” (з к/ф “Мері Поппінс, до поба-
чення”); пісні про дитинство.
СОМ: К. Бергген “Щаслива родина”; Дж. Земскі 
“Щастя”; Д. Золан “Щасливе дитинство”.
ХТД: сл. В. Вікторова, муз. Т. Попатенко “Свято 
Перемоги”

Травневе свято. Натюрморт. Відтворення простору 
на картині.
СОМ: О. Шилов “Зацвів багульник”; А. Попова 
“Кішка і бузок”; С. Кузьмін “Бузок”; А. Сергеєв “На-
тюрморт із квітами”; А. Вільямс “Весняні квіти”.
ХТД: малювання гілочки бузку (гуаш, тонований 
папір, штампування) 

67, 
68

Узагаль-
нення

Виконання улюблених пісень. Вікторина за про-
слуханими музичними творами. Повторення 
основних понять року 

Обговорення творів мистецтва. Виставка творчих 
робіт. Повторення основних понять року

69, 
70

Резерв

Умовні скорочення: СММ — сприймання музичного мистецтва; СОМ — сприймання образотворчого мистецтва; 
СКМ — сприймання кіномистецтва; ХТД — художньо-творча діяльність; П — поняття.
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Планування

ОбРАЗОтВОРЧе МиСтеЦтВО
(за підручником О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко)

35 годин (1 година на тиждень)

Олена КАЛІНІЧЕНКО,
кандидат педагогічних наук,
Національний авіаційний університет

І семестр

№ Тема Дата

1 У майстерні художника-графіка. Графіка, графічні матеріали; рисунок, гравюра. Зображення за допомогою різних 
графічних матеріалів помічників художника-графіка — кмітливих і вправних чоловічків. Колективна робота: поєд-
нання зображень всіх чарівних чоловічків у групи: “Вправні вуглинки”, “Ніжна пастель”, “Веселі кольорові олівці”, 
“Фломастери-молодці” тощо

2 Штрихи осені. Види ліній, штрихів. Створення графічної композиції “Осінь у лісі” (матеріали за вибором). Колек-
тивна робота: підготовка виставки графічних робіт “Штрихи осені”

3 Ритми хвиль. Ритм. Зображення руху хвиль. Ілюстрація до казки, події якої відбуваються на березі моря або річки 
(фломастери) 

4 У майстерні живописця. Кольори веселки. Станковий і монументальний живопис. Зображення райдужного 
містка, що веде до майстерні художника-живописця (гуаш) 

5 Дарунки природи. Контрастні кольори, відтінок кольору. Створення композиції “Дарунки осені” (акварель) 

6 Кружляє листопад. Споріднені кольори, відтінок кольору. Створення композиції “Кружляє листопад” (гуаш) 

7 Барви осені. Монотипія. Створення композиції “Барви осені” у техніці монотипії (гуаш). За бажанням доповнення 
її зображеннями дерев, кущів, трави

8 Осінні враження. Теплі та холодні кольори. Безпредметна композиція. Створення безпредметної композиції “До-
щовий день” і “Сонячний день” (акварель “по мокрому”) 

9 У майстерні скульптора. Кругла скульптура. Техніки та матеріали у скульптурі. Фактура. Ліплення улюбленої тва-
ринки (пластилін або глина). Колективна робота: об’єднання скульптур у композицію “Веселий зоопарк”

10 Світ рослин у рельєфі. Рельєф заглиблений і опуклий. Створення рельєфу “Світ рослин” (пластилін). Прямокутний 
або круглий формат композиції

11 Гармонія архітектурних форм. Архітектура. Зображення дитячого палацу творчості або лялькового театру (олівці 
чи фломастери).
Загальні обриси будівлі

12 Місто майбутнього. Об’ємні форми. Створення фантастичної композиції “Місто майбутнього” (кольорові олівці, 
фломастери). За бажанням виконання композиції в техніці колажу

13 Краса народних виробів. Декоративно-ужиткове мистецтво та його різновиди. Створення орнаменту в техніці вити-
нанки та прикрашення цим зображенням виробу декоративно-ужиткового мистецтва (кольоровий папір, аплікація) 

14 Вироби гончарів. Візерунки й орнаменти. Мотиви орнаментів. Створення орнаменту, яким можна прикрасити 
виріб гончаря (кольорові олівці, фломастери) 

15 Новорічний карнавал. Карнавальна маска. Декор. Виготовлення карнавальної маски для новорічного свята (ко-
льоровий папір, картон) 

16 Перевір свої досягнення. Узагальнення та систематизація знань і вмінь

ІІ семестр

№ Тема Дата

17 Жанри образотворчого мистецтва. Портрет, пейзаж, натюрморт, анімалістичний жанр. Зображення за бажанням 
портрета, пейзажу чи натюрморту (художні матеріали за вибором учнів). Пошук композиції. Колективна робота: 
підготовка тематичної виставки малюнків за жанрами

18 Пейзаж та його види. Зображення гірського пейзажу. Створення рельєфної композиції “Гірський краєвид” (плас-
тилін) 

19 Уявний краєвид. Фантастичний пейзаж. Зображення уявного краєвиду (на вибір): “Чарівний острів”, “У спекотній 
пустелі”, “Джунглі”, “Космічний пейзаж” (гуаш) 

20 Речі чарівника. Натюрморт і його види. Створення натюрморту “Речі чарівника” (художні матеріали за вибором 
учителя) 

21 Спорт очима художників. Композиція. Центр композиції та способи його виділення. Зображення “спортивного” 
натюрморту із кубком переможця у центрі композиції (кольорові олівці, фломастери). Колективна робота: під-
готовка виставки “Все про спорт”

22 Портрет та його види. Автопортрет. Створення автопортрета (гуаш). Передання у ньому свого характеру і за-
хоплення. Колективна робота: створення композиції “Моя шкільна родина”

23 Веселий танок. Зображення людей у русі, зокрема у танку. Зображення дітей у веселому танку (олівці або фло-
мастери) 

24 Анімалістичний жанр, реалістичні та стилізовані образи тварин. Зображення (реалістичне або стилізоване) улюб-
леної тварини (гуаш) 
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25 Птахи в польоті. Зображення птахів у русі (акварель) 

26 Краса побуту. Побутовий жанр. Багатофігурна скульптурна композиція. Ліплення фігурки на побутову тематику — 
частини скульптурної композиції (на вибір учнів): “У туристичному поході”, “Завзяті музиканти”, “Тріо”, “Вечірнє ча-
ювання” тощо (глина або пластилін). Групова робота: поєднання окремих фігурок у спільну скульптурну композицію

27 Світ казок в ілюстраціях. Книжкова ілюстрація. Створення ілюстрації до української народної казки. Застосування 
матеріалів, які допоможуть передати зовнішність і характер казкових персонажів. Колективна робота: проведення 
виставки “Світ казок”

28 Художник у театрі. Декорація. Створення ескізу декорації до театральної вистави або шкільного свята, яке від-
буватиметься на сцені

29 Бутафорія. Створення ескізу бутафорії для однієї з вистав: “Царівна-Жаба”, “Попелюшка”, “Рукавичка”, “Коти-
горошко”, “Курочка Ряба”

30 Театральний костюм. Робота в парах: створення ескізів театральних костюмів до вистав за творами: “Колобок” (Дід 
і Баба), “Снігова королева” (Кай і Герда), “Золотий ключик” (Буратіно і Мальвіна) (різноманітні матеріали, колаж) 

31 Види театральних ляльок. Виготовлення театральної ляльки улюбленого казкового персонажа (художні матеріали 
за вибором) 

32 Театральна афіша. Шрифт. Ескіз. Створення ескізу афіші до однієї з театральних казок: “Колобок”, “Дюймовочка”, 
“Троє поросят” тощо

33 Картинна галерея. Виготовлення рамки для кращої роботи, щоб продемонструвати її на виставці. Колективна 
робота: підготовка виставки кращих художніх робіт, створених протягом навчального року, та розміщення її у шкіль-
ній картинній галереї

34 Узагальнення та систематизація знань і вмінь

35 “Художні загадки” з вивчених тем

Відповідно до листа МОН України від 07.03.2014 р. № 1/9-607, було відкликано лист від 05.09.2013 р. 
№ 1/9-607 “Про використання навчальної літератури”. Відтепер у навчально-виховному процесі можна ви-
користовувати усі підручники, посібники, методичну літературу, що мають відповідний гриф Міністерства 
або схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Таке рішення Міністерства розширило творчі можливості педагогів щодо організації навчального 
процесу.

Подаємо альтернативні орієнтовні календарні плани уроків у 3-му класі, які укладено з урахуванням 
програмових вимог без прив’язки до конкретних підручників.

А л Ь т е Р Н А т и В Н і

КАлеНдАРНі плАНи
3-й клас

Марія БАРНА, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри;
Ольга ВОЛОЩЕНКО, старший викладач;
Олександра КОЗАК, викладач, кафедра педагогіки Львівського ОІППО

УКРАЇНСЬКА МОВА
121 година

І семестр
64 години (4 години на тиждень)

№ Тема Дата

МОВА І МОВЛЕННЯ (4 год і протягом року)

1 Розширення відомостей про мову як засіб людського спілкування. Державна і рідна мова

2 Культура усного мовлення. Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях

3 Культура писемного мовлення. Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях

4 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту з метою письмового спілкування. Написання листа другові 
про літні канікули

Текст (11 год і протягом року)

5 Розширення уявлень про текст та його будову. Уявлення про змістовий зв’язок між частинами тексту. Засоби 
змістового зв’язку між реченнями в тексті (слова він, вона, воно, цей, ця, це, той, та, те; лексичні повтори, близькі 
за значенням слова)
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6 Тема і мета висловлювання у тексті-розповіді. Будова тексту-розповіді. Вироблення уміння використовувати засоби 
змістового зв’язку між реченнями в тексті у власних висловлюваннях. Заголовок. Сприймання на слух тексту, 
розрізнення казки, оповідання, вірша на основі характерних ознак як за змістом, так і за формою висловлювання. 
Розвиток навичок плавного (вільного) читання зв’язних текстів

7 План тексту-розповіді. Поділ тексту-розповіді на логічно завершені частини за планом і без нього. Складання 
плану прочитаного тексту-розповіді. Абзац. Роль абзаців у тексті.  Розвиток навичок плавного (вільного) читання 
зв’язних текстів

8 Тема і мета висловлювання у тексті-описі. Будова тексту-опису. Вироблення уміння використовувати засоби 
змістового зв’язку між реченнями в тексті у власних висловлюваннях. Заголовок. План тексту-опису. Абзац. 
Відтворення змісту прослуханого близько до тексту “своїми словами”. Розвиток навичок плавного (вільного) 
читання зв’язних текстів

9 Складання текстів-описів, художніх та науково-популярних (без уживання термінів) за поданим зразком з 
урахуванням ситуації мовлення

10 Тема і мета висловлювання у тексті-міркуванні. Будова тексту-міркування. Вироблення уміння використовувати 
засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті у власних висловлюваннях. Заголовок. План тексту-міркування. 
Абзац. Розвиток навичок плавного (вільного) читання зв’язних текстів

11 Побудова тексту-міркування (за зразком та поданим зачином)

12 Слухання, сприймання і розуміння навчальних інструкцій і настанов з боку вчителя. Складання текстів-інструкцій. 
Розвиток навичок плавного (вільного) читання зв’язних текстів

13 Урок розвитку зв’язного мовлення. Спостереження за найголовнішими ознаками художніх, науково-популярних 
та ділових текстів. Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті (слова він, вона, воно; цей, ця, це; той, та, 
те, лексичні повтори, близькі за значенням слова), використання їх у власному письмовому висловлюванні (про 
прочитаний твір, епізод з переглянутого фільму, ситуації з життя класу або сім’ї та ін.)

14 Контрольний диктант

15 Аналіз контрольного диктанту

Речення (8 год і протягом року)

16 Закріплення й узагальнення вивченого про речення в 1-2 класах. Речення, різні за метою висловлювання 
та інтонацією (розповідні, питальні, спонукальні; окличні та неокличні). Використання різних типів речень у 
висловлюваннях, створених на основі навчальних ситуацій. Розділові знаки в кінці речень

17 Головні члени речення (підмет і присудок). Різні способи вираження підмета і присудка (лише практично). Зв’язок 
слів у реченні

18 Встановлення смислових і граматичних зв’язків між словами в реченні. Поширення речень за питаннями і схемами

19 Поняття про словосполучення. Головне і залежне слова у словосполученні

20 Звертання, розділові знаки при них. Виділення звертань в усному мовленні паузами, а на письмі — розділовими 
знаками (практично). Використання у ролі звертань форм кличного відмінка: друже, Ольго, Василю, Наталко, 
Наталю, Маріє Петрівно

21 Побудова речень зі звертаннями за зразком та схемами

22 Перебудова речень: об’єднання двох простих речень в одне просте з однорідними членами; об’єднання двох 
простих речень в одне складне (за зразком). Побудова таких речень

23 Урок розвитку зв’язного мовлення. Інтонування речень під час голосного читання, зв’язних висловлювань 
та усного діалогу. Оцінювання складеного діалогу або зв’язного висловлювання, відзначення у ньому переваг, 
виявлення того, що вимагає доопрацювання. Удосконалення тексту

Слово. Значення слова (9 год і протягом року)

24 Значення слів, пряме і переносне значення, випадки багатозначності, найуживаніші омоніми (без уживання 
терміна). Розвиток умінь помічати в тексті незнайомі слова, з’ясовувати  їх значення. Робота з тлумачним словником

25 Синоніми. Добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів одного 
і того самого слова. Роль синонімів у тексті. Робота зі словником синонімів

26 Антоніми. Робота зі словником антонімів

27 Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами. Робота зі словником фразеологізмів

28 Культура мовленого слова: розрізнення літературної лексичної норми і ненормативної лексики (вульгаризмів, 
суржику, русизмів тощо) на основі спостережень за мовленням учнів. Розвиток умінь помічати в тексті незнайомі 
слова, з’ясовувати  їх значення. Робота з навчальними  словниками

29 Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ епізоду з переглянутого фільму, розповіді, почутої в позакласний 
час від близьких, знайомих. Висловлення своєї думки про певні предмети, явища, події

30 Узагальнення знань з теми “Текст. Речення. Слово. Значення слова”

31 Контрольна робота. Перевірка мовних знань і умінь № 1: “Текст. Речення. Слово. значення слова”

32 Аналіз контрольної роботи

Будова слова (30 год і протягом року)

33 Поняття закінчення й основи слова. Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється його форма. 
Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні. Визначення закінчення способом зміни слів за запитаннями
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Планування

№ Тема Дата

34 Частини основи: корінь, префікс, суфікс. Аналіз будови слова

35 Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу (розповідний текст) за колективно складеним планом 
з опорою на допоміжні матеріали (ключові слова та сполучення слів тощо) і дотриманням тричастинної структури 
висловлювання

36 Корінь. Спільнокореневі слова і форми слова. Аналіз будови слова

37 Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

38 Чергування приголосних [г], [к], [х]   [ж], [ч], [ш]  [з’], [ц’], [с’] у коренях слів

39 Контрольний диктант

40 Аналіз контрольного диктанту

41 Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які перевіряються наголосом. Поняття “орфограма”

42 Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмове висловлювання про ситуацію з життя класу або сім’ї

43 Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які не перевіряються наголосом. Поняття 
“орфограма”.  Робота з орфографічним словником

44 Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова

45 Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні (парні й непарні). Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними 
в кінці та середині слів перед глухими. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

46 Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні (парні й непарні). Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними 
в кінці та середині слів перед глухими. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

47 Префікс. Словотворча роль префіксів. Творення слів з найуживанішими префіксами, складання з ними 
словосполучень і речень. З’ясування значення слів з різними префіксами. Аналіз будови слова

48 Префікси, співзвучні з прийменниками (спостереження за звучанням і написанням)

49 Правопис префіксів роз-, без-. Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня

50 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання текстів-описів за поданими зразками, з урахуванням ситуації 
мовлення

51 Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-)

52 Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї

53 Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї

54 Перенос слів з префіксами. Аналіз будови слова. Аудіювання (перевірка)

55 Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів, які належать до однієї частини мови. 
Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення, в текст

56 Спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса (сонний, денний, осінній). Поділ таких 
слів для переносу

57 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і запис 2-3 зв’язаних між собою речень за певними орієнтирами: 
за змістом прочитаного, на задану тему, у формі відповідей на запитання. Діалог (перевірка)

58 Спостереження за значенням слів з різними префіксами та суфіксами  (у словосполученнях, реченнях, тексті)

59 Узагальнення знань з розділу “Будова слова”. Списування (перевірка)

60 Контрольна робота. Перевірка мовних знань і умінь № 2: “Будова слова”

61 Аналіз контрольної роботи

62 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання привітання

63 Підсумок роботи за семестр

64 Резерв

ІІ семестр
57 годин (3 години на тиждень)

№ Тема Дата

Частини мови. Загальне поняття (4 год)

65 Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? 
скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити 
питання (і, та, на, від, до, але тощо). Уміння розпізнавати такі слова, ставити запитання до слів

66 Логічні вправи на розрізнення слів за родовими й видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної 
частини мови. Сприймання на слух слів, словосполучень, речень та нескладних зв’язних висловлювань

67 Спостереження і добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, 
значенням, роллю в реченні та за граматичним і смисловим зв’язком з іншими словами ( в межах словосполучень 
і речень) 

68 Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмове висловлювання про прочитаний твір

Іменник (13 год)

69 Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами в реченні за допомогою 
закінчень та прийменників). Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опред-
мечені якості, дії
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Планування

№ Тема Дата

70 Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.

71 Спостереження за влучним уживанням іменників-синонімів, іменників-антонімів у тексті, розмірковування про 
їхню роль. Вибір з поданих слів тих, що найбільше відповідають темі та типу висловлювання. Вправи на заміну в 
тексті недоречних лексичних повторів

72 Іменники, що означають назви істот (хто?), та іменники, які означають назви неістот (що?). Власні і загальні назви

73 Велика буква у власних назвах

74 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання записки, у якій пояснюється певний факт

75 Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Віднесення слова до одного з родів

76 Змінювання іменників за числами (однина і множина)

77 Практичне ознайомлення з відмінками іменника (назви відмінків, відмінкові питання). Спостереження за зміню-
ванням іменників за відмінками

78 Практичне ознайомлення з відмінками іменника (назви відмінків,  відмінкові питання). Спостереження за зміню-
ванням іменників за відмінками

79 Узагальнення знань з теми “Частини мови. Іменник”

80 Перевірка мовних знань і умінь № 3: “Частини мови. Іменник”

81 Аналіз результатів перевірки

Прикметник (12 год)

82 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання запрошення

83 Загальне поняття про прикметник (питання, значення, роль у реченні). Встановлення зв’язку прикметників з 
іменниками за допомогою питання від іменника до прикметника

84 Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях

85 Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях

86 Спостереження за влучним уживанням прикметників у тексті, зокрема в описах, розмірковування над тим, з якою 
метою вони дібрані автором

87 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання текстів-описів з урахуванням ситуації мовлення

88 Спостереження за вживанням прикметників у загадках. Вибір з-поміж поданих прикметників тих, що найточніше 
характеризують персонажів, події, явища

89 Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є

90 Розпізнавання форм прикметників за родовими закінченнями та іменниками, від яких залежать прикметники

91 Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками

92 Контрольний диктант

93 Аналіз контрольного диктанту 

Дієслово (16 год)

94 Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом з опорою на допо-
міжні матеріали (ключові слова та сполучення слів тощо) з дотриманням тричастинної структури висловлювання

95 Контрольний переказ

96 Аналіз контрольного переказу. Загальне поняття про дієслово (питання, роль у реченні). Зв’язок дієслова з 
іменником у реченні

97 Вживання дієслів у переносному значенні. Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для зма-
лювання подій, явищ

98 Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Вибір з поданих дієслів тих, що найвиразніше передають думку, відпо-
відають меті й типу висловлювання

99 Удосконалення висловлювань шляхом добору дієслівних синонімів

100 Теперішній час дієслова. Розпізнавання дієслів теперішнього часу у тексті. Використання їх у власних вислов-
люваннях

101 Минулий час дієслова. Розпізнавання дієслів минулого часу в тексті. Використання їх у власних висловлюваннях

102 Майбутній час дієслова. Розпізнавання дієслів майбутнього часу в тексті. Використання їх у власних висловлюваннях

103 Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова тексту-міркування за зразком та поданим зачином

104 Змінювання дієслів за часами

105 Змінювання дієслів за часами. Аудіювання (перевірка)

106 Правило написання не з дієсловами. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні

107 Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні. Списування (перевірка)

108 Узагальнення знань з теми “Дієслово”

109 Перевірка мовних знань і умінь № 4: “Прикметник. Дієслово”

110 Аналіз перевірки мовних знань і умінь 

Повторення вивченого за рік

111 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усних зв’язних висловлювань (розповідь, опис, міркування). 
Усний твір (перевірка)
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№ Тема Дата

112 Виконання навчальних завдань (за розділами “Мова і мовлення”, “Текст”, “Речення”)

113 Виконання навчальних завдань (за розділами “Слово. Значення слова”, “Будова слова”)

114 Виконання навчальних завдань (за розділами “Частини мови. Загальне поняття”, “Іменник”)

115 Виконання навчальних завдань (за розділами “Прикметник”, “Дієслово”)

116 Контрольний диктант

117 Аналіз контрольного диктанту 

118 Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа майбутньому третьокласникові

119 Підсумок роботи за рік

120–
121

Резерв

І семестр

№ Тема Дата

ВСТУП (1 год)

1 Різноманітність природи. Пізнання природи 
людиною

ВОДА (7 год)

2 Вода в природі. Світовий океан, його частини. 
Практичне завдання: позначення на контурній 
карті частин Світового океану

3 Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної 
води на Землі. Використання прісної і морської 
води людиною.
Дослідницький практикум “Як опріснити 
воду?”

4 Властивості води. Три стани води. Температура 
плавлення льоду та кипіння води

5 Розчинні та нерозчинні речовини. Вода — 
розчинник. 
Практичне завдання: дослідження розчинності 
речовин, що використовуються у побуті

6 Використання води людиною. Охорона води

7 Робота води у природі

8 запитання до природи. Вода — руйнівник чи 
рятівник?

ПОВІТРЯ (7 год)

9 Повітря, його склад та властивості

10 Нагрівання та охолодження повітря над сушею і 
над водною поверхнею.
Демонстрації розширення повітря при нагрі-
ванні; теплопровідності, пружності повітря

11 Рух повітря. 
Дослідницький практикум “Як змусити вітер 
працювати?”

12 Міні-проект. Виявлення пилу в повітрі та вста-
новлення джерел його забруднення

13 Охорона повітря від забруднення

14 Узагальнення знань з тем “Вода” та “Повітря”

15 Тематичне оцінювання № 1: з тем “Вода”, 
“Повітря”

ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ (8 год)

16 Склад ґрунту.
Демонстраційний дослід. Виявлення складу ґрунту

17 Родючість ґрунту — основна його властивість.
запитання до природи. Як покращити вла-
стивість ґрунту?

№ Тема Дата

18 Значення і охорона ґрунтів

19 Поняття про гірські породи, їх різноманітність

20 Корисні копалини, способи їх видобування.
Практична робота: ознайомлення з колекцією 
корисних копалин

21 Дослідницький практикум “Які корисні копа-
лини є у моєму краї?”

22 Використання корисних копалин у господарській 
діяльності людини

23 Узагальнення знань з теми “Гірські породи. 
Ґрунти”

СОНЦЕ — ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ (9 год)

24 Поняття про енергію. Сонце, вітер і вода — 
невичерпні джерела енергії

25 Сонячна енергія та її перетворення в інші види 
енергії

26 Використання енергії Сонця, вітру та рухомої 
води людиною

27 Поняття про збереження тепла та електроенергії 
у побуті.
Дослідницький практикум “Як зменшити втра ти 
тепла у будинку?”

28 Творчий проект “Захисти природу” (створення 
малюнків та плакатів, що пропагують енерго-
збереження)

29 Узагальнення знань з теми “Сонце — джерело 
енергії на Землі”

30 Тематичне оцінювання № 2: з тем “Гірські 
породи. Ґрунти” та “Сонце — джерело енергії 
на Землі”

31 Підсумок роботи за семестр

32 Резерв

ІІ семестр

№ Тема Дата 

РОСЛИНИ, ТВАРИНИ І СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ 
(25 год)

33 Рослини — живі організми. Різноманітність рос-
лин

34 Умови розвитку рослин.
Практична робота: ознайомлення з умовами 
розвитку рослин

35 Різноманітність культурних рослин

36 Квіткові рослини. Пристосування квіткових рос-
лин до різних умов

пРиРОдОЗНАВСтВО
70 годин (2 години на тиждень)
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Планування

№ Тема Дата 

37 Практична робота: робота з гербарними зраз-
ками квіткових рослин

38 Розмноження квіткових рослин

39 Практична робота. Розмноження кімнатних 
рослин

40 Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для 
природи

41 Ботанічні сади

42 Тварини. Різноманітність тварин

43 Свійські тварини. Походження свійських тварин 
від диких

44 Поділ тварин за способами живлення (рослино-
їдні, м’ясоїдні, хижі, всеїдні) 

45 Звірі (ссавці). Ланцюги живлення. Розмноження 
і розвиток звірів.
Практична робота: складання ланцюгів живлення

46 Птахи. Ланцюги живлення. Розмноження і роз-
виток птахів.
Практична робота: складання ланцюгів жив-
лення

47 Риби. Ланцюги живлення. Розмноження і роз-
виток риб.
Практична робота: складання ланцюгів жив-
лення

48 Комахи. Ланцюги живлення. Розмноження і роз-
виток комах.
Практична робота: складання ланцюгів жив-
лення

49 Дослідницький практикум “Як тварини дбають 
про своє потомство?”

50 Екскурсія. Ознайомлення з розмаїттям рослин-
ного і тваринного світу рідного краю.
запитання до природи. Які легенди про рослини 
і тварин складали наші пращури?

51 Охорона рослинного та тваринного світу. Чер-
вона книга України

52 Державні заповідники. Заповідні території рід-
ного краю

53 Гриби — живі організми. Будова грибів. Гриби 
їстівні та отруйні. Значення грибів для природи

№ Тема Дата 

54 Бактерії. Значення бактерій для природи.
запитання до природи. Чому бактерії називають 
і друзями, і ворогами людини?

55 Віруси

56 Узагальнення знань з теми “Рослини, тварини і 
середовища їх існування”

57 Тематичне оцінювання № 3: з теми “Рослини, 
тварини і середовища їх існування”

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ (13 год)

58 Організм людини. Система органів тіла людини 
та їх роль у забезпеченні життєдіяльності

59 Шкіра. Значення шкіри для організму людини. 
Збереження шкіри.
Практична робота: вивчення властивостей 
шкіри

60 Опорно-рухова система. Формування по-
стави.
Практичне завдання: перевірка власної по-
стави

61 Травна система. Харчування.
Дослідницький практикум “Раціон здорового 
харчування”

62 Дихальна система. Попередження захворювань 
органів дихання

63 Кровоносна система. Бережне ставлення до 
серця та його тренування.
Практичне завдання: вимірювання частоти 
пульсу

64 Нервова система. Її значення

65 Органи чуття. Гігієна органів чуття.
Дослідницький практикум “Як визначити гос-
троту свого зору?”

66 Попередження захворювань. Здоровий спосіб 
життя

67 Узагальнення знань з теми “Людина та її орга-
нізм”

68 Тематичне оцінювання № 4: з теми “Людина 
та її організм”

69 Підсумок роботи за рік

70 Резерв

І семестр

№ Тема Дата 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ (3 год)

1 Показники здоров’я і розвитку людини.
Практична робота: вимірювання пульсу

2 Чинники, що впливають на здоров’я

3 Здоровий спосіб життя. Корисні звички.
Практична робота: складання правил здоро-
вого способу життя

ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я (8 год)

4 Природні ритми і здоров’я. Працездатність лю-
дини. Освітлення на робочому місці, його зна-
чення для формування постави і зору.
Практична робота: вправи для підвищення 
працездатності

5 Активний відпочинок. Безпека при заняттях 
спортом

№ Тема Дата 

6 Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом 
і взуттям

7 Корисні й шкідливі мікроорганізми. Захисні сили 
організму. Вітаміни і мікроелементи, їх вплив на 
здоров’я

8 Профілактика інфекцій, що передаються контак-
тним і повітряно-крапельним шляхом.
Практична робота: моделювання поведінки під 
час епідемії грипу

9 Вибір продуктів харчування.
Практична робота: визначення терміну при-
датності та умов зберігання харчових продуктів 
за їх маркуванням

10 Переваги натуральних продуктів. Негативний 
вплив смажених страв. Харчові отруєння. Перша 
допомога при харчових отруєннях

ОСНОВи ЗдОРОВ’Я
35 годин (1 година на тиждень)
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Планування

№ Тема Дата 

11 Тематичне оцінювання № 1

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я (5 год)

12 Взаємодія з іншими людьми.
Практичні роботи: “Як зробити приємність ін-
шому”; “Як попросити про послугу чи допомогу”, 
моделювання ситуації відмови від небезпечної 
пропозиції

13 Що таке толерантність. Толерантне ставлення до 
людей, які мають проблеми зі здоров’ям.
Практична робота: обговорення змісту літера-
турних творів про толерантність

14 Родинні стосунки. Взаємодія членів родини

15 Профілактика вживання тютюну і алкоголю

16 Вплив комп’ютерних ігор на здоров’я людини. 
Профілактика комп’ютерної залежності

17 Підсумок роботи за семестр

ІІ СЕМЕСТР

№ Тема Дата 

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я (12 год)

18 Дружний клас. Ефективне спілкування. Уміння 
слухати.
Практична робота: обговорення змісту укра-
їнської народної казки “Ріпка”, байки Л. Глібова 
“Лебідь, Щука і Рак”

19 Запобігання конфліктам і розв’язування їх.
Практична робота: Моделювання ситуацій 
мирного розв’язання конфліктів з однолітками

20 Тематичне оцінювання № 2

21 Безпека вдома. Правила користування джере-
лами водопостачання

22 Правила користування газовою плитою. Ознаки 
витоку газу. Порядок дій у випадку витоку газу.
Практична робота: ситуаційна гра “Як діяти у 
випадку витоку газу”

23 Правила користування обігрівальними прила-
дами

№ Тема Дата 

23 Практична робота: ознайомлення із застереж-
ними знаками про небезпеку ураження елек-
тричним струмом, про легкозаймисту речовину

24 Пожежна безпека.
Практична робота: рольова гра “Викликаємо 
служби 101, 102, 103, 104”

25 Правила поведінки дітей надворі

26 Дорожня безпека. Перехід дороги в умовах об-
меженої оглядовості. Безпека велосипедиста

27 Безпека у населеному пункті. Поведінка біля за-
лізничної колії.
Практична робота: моделювання ситуацій до-
рожнього руху (з дорожніми знаками: 1.27, 1.28, 
1.30, 3.8, 4.12, 5.41, 5.43)

28 Оздоровче значення відпочинку на природі. Речі 
та одяг для прогулянки в природу. Поведінка ди-
тини у різних ситуаціях в природі: якщо загуби-
лась, заблукала у лісі, горах, степу

29 Тематичне оцінювання № 3

ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я (6 год)

30 Характер і здоров’я. Самооцінювання характеру.
Практичні роботи: визначення рис власного 
характеру; визначення позитивних і негативних 
рис характеру казкових персонажів

31 Творчі здібності дитини. Розвиток фантазії та 
уяви. Розвиток пам’яті й уваги.
Практична робота: вправи для тренування зо-
рової та слухової пам’яті й концентрації уваги

32 Профілактика емоційного перенапруження. Спо-
соби релаксації.
Практична робота: створення колажу “Що при-
носить мені радість”

33 Практична робота: проект “Здоровим бути 
модно!” (створення казки, малюнка, плаката, 
виступу тощо)

34 Тематичне оцінювання № 4

35 Підсумок роботи за рік

І семестр

№ Тема Дата

Людина як частина природи і суспільства (11 год)

1 Людина як частина природи і суспільства

2 Суспільство як єдність людських спільнот, їх 
різноманітність

3 Відносини людей у суспільстві

4 Відносини людей у суспільстві

5 Правила поведінки в громадських місцях.
Практична робота: розв’язання прогностичних 
задач (тут і далі — “Що буде, коли…”)

6 Правила поведінки в громадських місцях.
Практична робота: розв’язання прогностичних 
задач

7 Різноманітність народів у світі

8 Розвиток людини протягом життя

9 Винаходи людства

10 Узагальнення знань

№ Тема Дата

11 Тематичне оцінювання № 1

Людина. Людина серед людей (16 год)

12 Людські чесноти

13 Людське “Я”

14 Зовнішність людини

15 Риси характеру (чесність, доброта, щедрість, 
працьовитість)

16 Підсумок роботи за семестр

ІІ СЕМЕСТР
№ Тема Дата

17 Прагнення до самостійності

18 Сім’я. Склад сім’ї. Основні обов’язки в сім’ї

19 Шанобливе ставлення до старших та інших 
членів сім’ї.
Практична робота: розв’язання прогностичних 
задач

20 Тематичне оцінювання № 2

Я У СВіті
35 годин (1 година на тиждень)
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Планування

№ Тема Дата

21 Навчання як складова життєвого успіху.
Практична робота: розв’язання прогностичних 
задач

22 Школа. Історія рідної школи. Збереження традицій

23 Вчимося вчитися

24 Вимоги до товаришування, спільної гри, праці, 
навчання в групах, у класі.
Практична робота: розв’язання прогностичних 
задач

25 Правопорушення, поширені серед дітей, від-
повідальність за них.
Практична робота: розв’язання прогностичних 
задач

26 Тематичне оцінювання № 3

№ Тема Дата

Людина і світ

27 Україна на карті світу

28 Україна — європейська держава

29 Україна — незалежна держава

30 Символи держави: Герб, Прапор, Гімн. Їх значення

31 Громадяни України. Права й обов’язки гро-
мадян

32 Славетні українці, їхній внесок у світову науку, 
культуру

33 Практична робота: розроблення проекту 
“Славетні українці”

34 Тематичне оцінювання № 4

35 Підсумок роботи за рік

Марія БАРНА, кандидат педагогічних наук, доцент,  
завідувач кафедри;
Ольга ВОЛОЩЕНКО, старший викладач;
Олександра КОЗАК, викладач кафедри педагогіки,  
Львівський ОІППО;
Оксана ОНОПРІЄНКО, кандидат педагогічних наук, завідувач 
лабораторії початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України;
Світлана СКВОРЦОВА, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри математики та методики її навчання, Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

МАтеМАтиКА
136 годин (4 години на тиждень)

І семестр

№ Тема Дата

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
ЗНАНЬ УЧНІВ ЗА 2-Й КЛАС. РІВНЯННЯ (37 год)

1 Нумерація чисел у межах 100

2 Арифметичні дії додавання, віднімання, множення і ділення. Прийом усного додавання і віднімання (частинами). 
Взаємозв’язок арифметичних дій

3 Прості задачі. Обернені задачі. Правила порядку виконання дій у виразах

4 Розв’язування складених задач. Залежність значення виразу зі змінною від значення змінної. Знаходження не-
відомих компонентів арифметичних дій

5 Аналіз задачі. Творча робота над задачею. Обчислення значень числових виразів

6 Прийоми усного додавання і віднімання. Властивості додавання і віднімання

7 Творча робота над задачею (складені задачі на знаходження різниці). Відповідь на запитання задачі. Прийоми 
усного додавання і віднімання

8 Творча робота над задачею (складені задачі на знаходження суми). Залежність значення виразу зі змінною від 
значення змінної

9 Прийоми усного додавання і віднімання (способом округлення). Знаходження невідомого компонента арифме-
тичних дій додавання і віднімання. Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів за 
сталого іншого компонента

10 Знаходження невідомих компонентів арифметичних дій множення і ділення. Розв’язування складених задач на 
знаходження невідомого доданка

11 Складання і розв’язування обернених задач

12 Перевірка правильності виконання арифметичних дій. Складання і розв’язування обернених задач. Закони до-
давання

13 Збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Розв’язування складених задач

14 Різницеве та кратне порівняння. Розв’язування складених задач. Творча робота над задачею

15 Збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульоване в непрямій формі. Розв’язування задач

16 Контрольна робота № 1

17 Аналіз контрольної роботи. Таблиці множення і ділення. Закони множення

18 Взаємозв’язок між множенням і діленням. Таблиці множення і ділення. Властивості множення і ділення
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19 Розв’язування складених задач (на знаходження частки). Творча робота над задачею

20 Допоміжні моделі задач (короткий запис — таблиця). 
Периметр прямокутника (квадрата). Формула периметра прямокутника (квадрата). Задачі на знаходження пери-
метра прямокутника (квадрата). Математична модель задачі

21 Пряма, промінь, відрізок. Кількість прямих, які можна провести через одну точку; через дві точки. Кути: прямий 
кут, непрямі кути. Коло і круг: елементи кола і круга; побудова кола (круга)

22 Арифметичні дії з числами. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій. Залежність результатів мно-
ження і ділення від зміни одного з компонентів дій.
Розв’язування задач

23 Рівняння. Розв’язок (корінь) рівняння. Кратне порівняння

24 Прості рівняння. Істинні та хибні числові рівності, нерівності

25 Прості рівняння. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь (алгебраїчний метод)

26 Рівняння, у яких один з компонентів є числовим виразом. 
Периметр прямокутника. Формула периметра прямокутника. Задачі на знаходження периметра прямокутника

27 Прості рівняння. Розв’язування простих задач за допомогою рівнянь (алгебраїчний метод). Задачі міжпредметного 
змісту на роботу з даними

28 Розв’язування рівнянь, у яких права частина подана числовим виразом. Істинні та хибні числові рівності, не-
рівності

29 Розв’язування рівнянь. Розв’язування простих задач за допомогою рівнянь (алгебраїчний метод)

30 Розв’язування простих задач арифметичним та алгебраїчним методами. Задачі міжпредметного змісту на роботу 
з даними

31 Розв’язування рівнянь. Розв’язування складених задач

32 Прості рівняння. Збільшення і зменшення числа у кілька разів

33 Допоміжні моделі задачі (короткий запис — таблиця). Прості задачі на розкриття змісту множення та обернені до них

34 Розв’язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод). Прості задачі на розкриття 
змісту множення та обернені до них

35 Одиниці вимірювання величин. Співвідношення між одиницями вимірювання величин. Дії з іменованими 
числами

36 Одиниці вимірювання величин: час. Визначення часу за годинником. Додавання і віднімання іменованих чисел

37 Контрольна робота № 2

ЧАСТИНИ (27 год)

38 Аналіз контрольної роботи. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу

39 Дроби з чисельником 1 як частина цілого. Утворення і запис

40 Одиниця вимірювання довжини — 1 мм. Порівняння іменованих чисел

41 Порівняння дробів з чисельником 1. Іменовані числа

42 Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа

43 Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження   числа за значенням його частини

44 Прості задачі на знаходження частини від числа або числа за значенням його частини. Залежність результатів 
множення і ділення від зміни одного з компонентів дій

45 Розв’язування складених задач на знаходження частини від числа

46 Залежність значення частки від зміни діленого або дільника

47 Складені задачі на знаходження числа за значенням його частини

48 Контрольна робота № 3

49 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування складених задач

50 Ознайомлення з трійками взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальні вели-
чини. Розв’язування простих задач на знаходження загальної величини

51 Взаємозв’язок між величинами кожної трійки. Знаходження величини однієї одиниці вимірювання — кількості

52 Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин

53 Залежність однієї величини від зміни іншої за сталої третьої. Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних 
величин

54 Залежність однієї величини від зміни іншої за сталої третьої. Розв’язування складених задач

55 Залежність однієї величини від зміни іншої за сталої третьої. Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних 
величин

56 Трійки взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: ціна, кількість, вартість

57 Трійки взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: продуктивність праці, час роботи, 
загальний виробіток

58 Трійки взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності. Взаємозв’язок між величинами 
кожної трійки
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59 Узагальнення знань

60 Контрольна робота № 4

61 Аналіз контрольної роботи. Перевірка навичок усних обчислень (математичний диктант, робота на картках тощо)

62 Задачі на знаходження суми двох добутків. Математична модель задачі

63 Обернені задачі до задач на знаходження суми двох добутків

64 Підсумок роботи за семестр

ІІ семестр

№ Тема Дата

ЧАСТИНИ (9 год)

65 Задачі на знаходження суми двох добутків та обернені до них. Прикидка очікуваного результату

66 Задачі на різницеве порівняння двох добутків. Уявлення про нерівності зі змінною

67 Задачі на різницеве порівняння двох добутків

68 Задачі на кратне порівняння двох добутків

69 Обернені задачі до задач на різницеве або кратне порівняння двох добутків

70 Обернені задачі до задач на різницеве або кратне порівняння двох добутків. Істинні та хибні числові рівності, нерівності

71 Задачі на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох добутків та обернені до них. Прикидка очіку-
ваного результату

72 Розв’язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод)

73 Узагальнення знань

ТИСЯЧА (29 год)

74 Лічильна одиниця — сотня. Розряд сотень. Лічба сотнями. Розрядні числа. Читання і запис трицифрових чисел. 
Порівняння сотень; додавання і віднімання сотнями

75 Додавання і віднімання на основі нумерації. Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1, 187 – 1). Додавання і від-
німання круглих чисел (340 + 220, 340 – 220, 340 + 270, 340 – 270)

76 Трицифрове число. Утворення трицифрового числа. Розрядний склад числа. Додавання і віднімання на основі 
розрядного складу числа (300 + 40, 300 + 4, 300 + 50 + 4, 345 – 300, 345 – 40, 345 – 5)

77 Додавання і віднімання трицифрових чисел на основі розрядного складу числа (300 + 40, 300 + 4, 300 + 50 + 4, 
345 – 300, 345 – 40, 345 – 5)

78 Лічба в межах 1000. Місце трицифрового числа у натуральному ряді. Способи утворення трицифрових чисел

79 Місце числа у натуральному ряді. Читання і запис трицифрових чисел. Порівняння трицифрових чисел

80 Розв’язування задач, обернених до задач на знаходження суми, різницеве та кратне порівняння двох часток. По-
будова кола. Задачі на знаходження периметра прямокутника

81 Множення і ділення круглого числа на одноцифрове число (40 · 2, 400 · 2, 40 : 2, 400 : 2, 120 : 2). Ділення круглого 
числа на кругле (спосіб укрупнення розрядних одиниць) (40 : 20, 400 : 200)

82 Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного. Допоміжні моделі задачі. Прикидка очікуваного 
результату

83 Властивості множення на 1, 10, 100. Одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними

84 Одиниці вимірювання маси: 1 грам, 1 тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зна-
ходження четвертого пропорційного. Складання і розв’язування обернених задач

85 Множення одноцифрового числа на кругле, ділення на кругле число способом послідовного множення та ділення

86 Нумерація трицифрових чисел (узагальнення)

87 Контрольна робота № 5

88 Аналіз контрольної роботи. Додавання на основі правила додавання суми до числа. Віднімання на основі правила 
віднімання суми від числа

89 Розв’язування складених задач із взаємопов’язаними величинами (на знаходження четвертого пропорційного). 
Математична модель задачі

90 Прийоми усного додавання і віднімання круглих чисел. Додавання на основі правила додавання суми до числа. 
Віднімання на основі правила віднімання суми від числа

91 Порозрядне додавання і віднімання трицифрових чисел. Істинні та хибні числові рівності. Перевірка правильності 
виконання арифметичних дій

92 Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Складання і розв’язування обернених задач. Прикидка очіку-
ваного результату. Математична модель задачі

93 Додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення. Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними

94 Прийоми усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел. Складені задачі із взаємопов’язаними ве-
личинами. Спосіб знаходження однакової величини

95 Алгоритм виконання письмового додавання і віднімання трицифрових чисел

96 Письмове додавання і віднімання. Творча робота над задачею. Порівняння іменованих чисел
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97 Виконання письмового додавання і віднімання трицифрових чисел. Периметр прямокутника (квадрата)

98 Задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Прикидка очікуваного результату

99 Знаходження значень виразів на кілька дій одного або різних ступенів з дужками та без дужок. Розв’язування за-
дач. Побудова прямокутника (квадрата) за допомогою креслярських інструментів

100 Дії з іменованими числами. Розв’язування задач на знаходження трьох чисел за сумою трьох та двох доданків

101 Додавання і віднімання трицифрових чисел. Розв’язування задач (узагальнення)

102 Контрольна робота № 6

ПОЗАТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ

103 Аналіз контрольної роботи. Множення та ділення трицифрових чисел. Закони та властивості

104 Ділення з остачею. Властивість остачі

105 Ділення з остачею. Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією простих задач вивчених видів

106 Перевірка ділення з остачею. Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними

107 Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею

108 Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею (узагальнення)

109 Розподільний закон множення відносно додавання. Перетворення виразів

110 Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Множення одноцифрового числа на двоцифрове

111 Множення трицифрового числа на одноцифрове. Множення одноцифрового числа на трицифрове

112 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Правило ділення суми на число

113 Ділення трицифрового числа на одноцифрове. Знаходження значення виразу за заданих значень змінної

114 Множення та ділення на одноцифрове число. Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного та 
обернених до них

115 Розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці. Творча робота над задачею. Математична модель задачі

116 Розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці та обернених до них

117 Ділення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове

118 Множення і ділення трицифрових чисел. Розв’язування задач (узагальнення)

119 Контрольна робота № 7

120 Аналіз контрольної роботи. Ділення круглого числа на кругле (виду 420 : 20)

121 Ділення круглого числа на кругле число способом добору. Властивості множення і ділення на 1, 10, 100; множення 
на нуль, нуля на число; ділення нуля на число. Ділення числа на рівне йому число. Розв’язування задач геомет-
ричного змісту

122 Ділення на двоцифрове число способом добору. Розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці та обер-
нених до них

123 Задачі на спільну роботу. Прикидка очікуваного результату. Математична модель задачі

124 Задачі на спільну роботу та обернені до них. Ділення на двоцифрове число способом добору

125 Розв’язування складених задач. Розв’язування задач з буквеними даними. Прикидка очікуваного результату

126 Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Розв’язування задач геометричного змісту

127 Задачі на спільну роботу. Допоміжні моделі задачі

128 Ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач геометричного змісту

129 Прийоми раціональних обчислень. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій. 
Задачі на спільну роботу та обернені до них

130 Уявлення про нерівності зі змінною. Розв’язування нерівностей способом добору

131 Час. Одиниці вимірювання часу: година, хвилина, секунда — та співвідношення між ними. Визначення часу за 
годинником (з точністю до хвилини)

132 Календар. Визначення тривалості події, часу початку, закінчення події. Розв’язування простих задач на час

133 Контрольна робота № 8

134 Аналіз контрольної роботи. Перевірка навичок усних обчислень (математичний диктант, робота на картках 
тощо)

135 Повторення. Множення і ділення на 5; 50

136 Повторення. Множення на 11; 101

137 Повторення. Множення і ділення на 25

138 Повторення. Множення на 9; 99

139 Підсумок роботи за рік

140 Резерв



Посібник для вчителя 
“Сходинки до інформатики: 
конспекти уроків”
(схвалено МОН України)

 Методичні рекомендації  
до викладання курсу.

 Детальні розробки  
всіх уроків.

Робочий зошит “Сходинки до інформатики”
(схвалено МОН України) містить розвивальні 

вправи до 
кожного уроку,  
призначені для

 актуалізації 
знань учнів,

 обговорення та 
закріплення  но вого  

матеріалу,

 перевірки знань,

 пропедевтики 
нових понять.

Видавництво “Світич” пропонує 
КОМПЛЕКТ для проведення  
уроків з нового предмета 
“СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ”  
у 2-му класі

Комплекс навчально-розвивальних ігрових 
програм “Сходинки до інформатики Плюс” 
(рекомендовано МОН України)  
витримав перевірку часом  
та здобув велику  
популярність  
у педагогів  
та дітей

Продукт 

з 10-річною 

історією

 Середовища 
виконання алгоритмів.

 Розвивальні програми.

 Програми 
для підтримки 

навчальних 
предметів.

 Клавіатурний  
тренажер.

Про умови придбання Ви можете дізнатися за телефоном (044) 486-13-32. E-mail: cxodunku@inet.ua



 Ви прагнете мак симально ефективно використо вувати 
комп’ютер на різних уроках?

 Вам бракує яскравої та змістовної наочності великого 
формату для успішної фронтальної роботи? 

 Бажаєте урізноманітнити індивідуальну роботу з дітьми? 

 Шукаєте матеріали для проведення цікавих виховних 
годин та інших позакласних заходів?

Журнал “Джміль” дарує 
електронну наочність

Відтепер до кожного випуску журналу читачі зможуть отримати 
інтерактивні електронні версії окремих його рубрик для демонстрації 
на екрані чи мультимедійній дошці: 

9 інтерактивні дидактичні посібники;

9 мультимедійні розвивальні ігри;

9 серії сюжетних малюнків  
для складання розповідей; 

9 дидактичні сюжетні картини 
(з можливістю збільшувати окремі фрагменти);

9 репродукції творів живопису.

Поспішайте БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАТИ  
Електронний додаток до журналу “Джміль”  

№ 1 за 2014 рік — “У світі професій”!

Видавництво “Світич” пропонує новий продукт —  
Електронний додаток до журналу “Джміль”

Акція! 

передплачуйте на сайті jmil.com.ua

Щоб дізнатися про умови акції, завітайте на сайт jmil.com.ua 
або надішліть лист-запит на e-mail журналу: jmil@dvsvit.com.ua
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