
Орієнтовний розклад роботи 1-В класу на 2019-2020 н.р. 

І половина дня 

Вид 
діяльності/ 

день 
тижня 

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця 

уроки 

8.05 – початок  
12.25 – закінче-
ння занять  
(5 уроків за 
розкладом) 

8.05 – початок  
11.35 – закінче-
ння занять  
(4уроки за 
розкладом) 

8.05 – початок  
12.25 – закінче-
ння занять  
(5 уроків за 
розкладом) 

8.05 – початок  
11.35 – закінче-
ння занять  
(4уроки за 
розкладом) 

8.05 – початок  
12.25 – 
закінче-ння 
занять  
(5 уроків за 
розкладом) 

Funny 
English 

- 11.40 – 12.25 - 11.40 – 12.25 - 

ІІ половина дня 

Обід 12.35 – 13.00 

Прогулян-
ка 

13.00 – 14.00 

Розвива-
льні 

заняття 

14.00 – 15.00 
Ура! 
Гімнастика!/ 
АРТ-майстерня 
"Кольорово" 
 

14.00 – 15.00 
У світі поезії/ 
Логіка 

14.00 – 15.00 
АРТ-
майстерня 
"Кольорово"/ 
Ура! 
Гімнастика! 
 

14.00 – 15.00 
Логіка/ У світі 
поезії 

14.00 – 15.00 
Досліди/ 
Ліплення 

Робота 
ГПД 

15.00 – 18.30 15.00 – 17.25 15.00 – 18.30 15.00 – 17.25 15.00 – 18.30 

 

Ура! Гімнастика! (1 година на тиждень) 

Комплекс вправ на килимочку, направлених на розвиток координації рухів, уваги, інтуїції, 

профілактики захворювань хребта, стопи, очей, нервової системи. 

 

Логіка (1 година на тиждень) 

Завдяки вправам з м'ячами різних розмірів, складанню з паперу фігур в техніці орігамі, 

конструюванню фігур з циглинок Lego, роботою із завданнями за підручником "Планета Міркувань" 

(Автори - Гісь О.М, Філяк І.В.) розвиток логічного мислення, уяви, уваги, пам'яті. 

 

Досліди (30 хвилин на тиждень) 

Фізика, хімія, біологія для малюків: демонстрація (з коротким поясненням наукового підтексту) 

дослідів про властивості навколишнього світу і можливості людини.  

 

АРТ-майстерня "Кольорово" (1 година на тиждень) 

Малювання фарбами (гуаш, акварель), кольоровими крейдами, пастеллю робіт різного тематичного 

спрямування та в різноманітній техніці виконання. 



 

У світі поезії (1 година на тиждень) 

Знайомство з іменами та біографіями українських та зарубіжних поетів, їх поезіями для дітей, 

вивчення та декламування віршів, читання їх за ролями, римування слів, рядків, ігри зі словами. 

 

Ліплення (30 хвилин на тиждень) 

Через роботу з пластиліном, глиною, солоними тістом розвиток дрібних м'язів руки. 

Funny English (1 година на тиждень) 

Розмовна англійська, перегляд мультфільмів англійською, виготовлення поробок з паперу, дослідів 

за інструкціями вчителя (англійською). 


