Орієнтовне календарно-тематичне планування
до інтегрованого посібника Г. М. Сапун
«Українська мова та читання. У чотирьох частинах. Частина 4»
(за програмою Р. Б. Шияна)
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Тарас Шевченко. Українська народна казка Поділля «Про Тараса Шевченка». Складання плану казки.
Прийменник. Розпізнавання прийменників у тексті.
Написання прийменників з іншими словами.
Тарас Шевченко «На вічну паам’ять Котляревському» (уривок).
Речення. Повторення відомостей про речення.
Види речення за метою висловлення. Анатолій Камінчук «Кобзар».
Дружба та братство — найбільше багатство. Наталя Гуркіна «Казочка про
дружбу». Поділ тексту на частини. Добір заголовків до частин.
Види речень за інтонацією. Окличні речення. Складання узагальнювального
кластера.
Ірен Роздобудько «Я зніматимуся в кіно». Складання плану оповідання.
Складання діалогу.
Правильне інтонування речень, різних за метою висловлювання та вираженням почуттів.
За Василем Струтинським «Пригода з клешнею» РЗМ. Написання переказу
за самостійно складеним планом.
Василь Сухомлинський «Горбатенька дівчика». Визначення головної думки
оповідання.
Поняття про головні члени речення. Мовне дослідження «Головні слова в
реченні».
Підмет і присудок як головні члени речення. Мовне дослідження «Члени речення». Анатолій Камінчук «Березень як зайчик».
За Миколою Магерою «Їжачок». Складання продовження розповіді.
Встановлення граматичних зв’язків між головними та другорядними членами
речення.
За Ярославом Стельмахом «Як ми до Генки ходили». Театралізація уривків
оповідання.
Визначення в реченні головних та другорядних членів речення. Встановлення зв’язку слів у реченні.
Вікторія Остапчук «Про дружбу». Складання узагальнювального кластера.
Побудова різних видів простих речень.
Звертання. Загальні уявлення про слова, що не є членами речення. Мовне
дослідження «Звертання».
Весна-красна вже до нас прийшла! Микола Сингаївський «Квітень».
РЗМ. Складання тексту-розповіді за малюнком і кінцівкою.
Діагностична робота.
Текст. Повторення відомостей про текст. Мовне дослідження «Текст». Тетяна Строкач «Вербна неділя».
Андрій М’ястківський «Казочка про писанку». Детальний переказ тексту.
Визначення теми та основної думки тексту.
Марія Солтис-Смирнова «Як Весна Літо зустрічала». Визначення основної
думки тексту.
Визначення в тексті зачину, основної частини і кінцівки. Мовне дослідження
«Як поєднують частини тексту».
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Визначення теми й основної думки тексту. Добір заголовків до текстів.
Розпізнавання тексту-розповіді, опису. Поняття про текст-міркування. Мовне
дослідження «Текст-міркування».
Поняття про есе.
Вони прославили наш край. З вільних інтернет-джерел «Її картинами захоплюється світ».
Ознаки художнього тексту.
Ознаки наукового (науково-популярного) тексту. З вільних інтернет-джерел
«Ігор Сікорський».
З вільних інтернет-джерел «Квітка чи Кейсі?» Дослідження «Видатні музиканти».
Мовне дослідження «Будова оголошення». Написання оголошення.
Галина Терещук «Біатлон — це те, що дуже люблю». Дослідження «Видатні
спортсмени».
Мовне дослідження «Будова запрошення». Написання запрошення.
З вільних інтернет-джерел «Видатні українці, зображені на грошових банкнотах».
Створення фотоколажу.
Узагальнення вивченого про текст. Складання кластера.
РЗМ. Створення книжечки «Вони прославили наш край».
Діагностична робота
Повторення вивченого про звуки, букви, алфавіт.
Літо, ти прекрасне всім! Тетяна Корольова «Щедре літо».
Олег Погинайко «Літо». Підсумковий урок.
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