Завдання для дистанційного навчання на період карантину
4 клас
13.03.
Предмет
Природознавство
Літературне читання

Математика

Фізична культура

Предмет
Літературне читання

Завдання
Виконати завдання за темою
«Материки. Тваринний і рослинний
світ материків».
Познайомитись з творчістю Максима
Рильського. Виразно прочитати вірші
М.Рильського « Дитинство», «Ким
хочеш бути, хлопчику, в житті?»,
ст..113-114. Виконати завдання до
розділу на ст..115
Повторити множення трицифрових
чисел на двоцифрові. Перевірити
обчислення, пояснити його хід.
Ст..148, №928. Розв’язати задачі (на
вибір). Ст.. 145-146. №928-933.
Скласти та розв’язати рівняння
№938, скласти та обчислити вирази
№939, ст..149-150.
Он-лайн завдання на математичній
платформі Vchy.com.ua.
Організаційні вправи,
загальнорозвивальні вправи.
Різновиди ходьби та бігу. Вправи з
великим м'ячем: елементи баскетболу
(тримання, ведення м'яча).
16.03. – 20.03.
Завдання
Познайомитись з літературним
твором Ольги Бусенко «Як я став
відмінником», прочитати його та
виконати завдання до твору.
В збірці «Найкраще» познайомитись
з розділом «Рідний край – Україна»,
приготувати розповідь про автора,
чий твір найбільше сподобався.
Згадати, що знають про життя і
творчість Лесі Українки. В
підручнику «Я люблю читати» на ст..

Українська мова

Математика

Природознавство

Я у світі
Англійська мова

Інформатика

122-123виразно прочитати вірші Лесі
Українки «У маленькій хатинці, у
тихім куточку…» та «Тиша морська»,
проілюструвати один з віршів (на
вибір).
Познайомитись з життям і творчістю
Бориса Грінченка, прочитати
оповідання (скорочено) Бориса
Грінченка «Украла», ст..124- 128 «Я
люблю читати»
Он-лайн завдання на сайті На Урок
«Конкурс до Дня української
писемності та мови «Слово до
слова»».
Скласти твір-опис «В гостях у
весни».
Повторити вимову та правопис
дієслів на –ся. Спостерігати за
значенням дієслів на –ся у тексті.
Розібрати дієслова як частину
мови.ст.160-162, впр. 315 – 318(на
вибір)
Виконати множення іменованих
чисел на двоцифрові , розв’язати
задачі. № 942-949 (на вибір), ст..150151
Обчислити вирази на сумісні дії,
розв’язати задачі . №957, 958, ст..152
Он-лайн завдання на математичній
платформі Vchy.com.ua.
Знайти і навчитися показувати
Україну на фізичній карті світу.
Прочитати статтю і дати відповіді на
запитання підручника. Ст..101- 103.
Позначити на контурній карті
столицю та міста України.
Дізнатися про державні та народні
свята України, підготувати розповідь
про одне із свят(на вибір).
Он-лайн завдання з інтерактивного
навчання на платформі Learning.ua
Розділи:Alphabet, Numbers, Colours,
At home
Навчитися використовувати логічні
висловлюванння з «якщо -

то...».ст.114-118.
Працювати в програмі Scratch.
Виготовити м’яку іграшку за
власним задумом.
Організаційні вправи,
загальнорозвивальні вправи.
Різновиди ходьби та бігу. Вправи з
великим м'ячем: елементи баскетболу
(тримання, ведення м'яча).
Слухати: Й.Бах-Ш.Гуно" Аве Марія"
та улюблені дитячі пісні.
Опрацювати с. 94- 97 підручника за
темою « Наодинці вдома».
Виконати асиметричну композицію
«Квіти на підвіконні».
Використовуючи лінії і штрихи у
передачі простору зобразити птахів в
польоті.
Виконати фрагменти панно із
рельєфним зображенням тварин,
предметів побуту тощо.
Виготовити фігурки героїв
улюблених мультфільмів. Декорувати
їх за власним задумом.

Трудове навчання
Фізична культура

Музичне мистецтво
Основи здоров’я
Живопис
Рисунок
Декоративне мистецтво
Ліплення

Розвиток продуктивного мислення

Розгадування ребусів: буквенно –
числових та ребусів у малюнках.
23.03. – 29.03. – канікули
30.03. – 03.04.

Предмет
Літературне читання

Завдання
Виконати завдання до розділу на
ст..115
Дізнатись про байкаря Езопа.
Прочитати байку Езопа. «Двоє
приятелів і ведмідь». Подумати, чому
навчає байка. ст.116-118
Дізнатись про славетного
українського байкаря – Леоніда
Глібова.
Навчитися виразно читати байку
Леоніда Глібова «Зозуля й
Півень».ст.119-121
Згадати, що вже вивчали про життя і

Українська мова

Математика
Природознавство

Я у світі

Англійська мова

Інформатика
Трудове навчання
Фізична культура

Музичне мистецтво

творчість Олени Пчілки. Прочитати
байку Олени Пчілки «Котова наука»,
ст..121-123
Повторити вивчене про дієслово.
ст..163-164, впр.319-322(на вибір).
Розібрати дієслова як частину мови.
Виконати підсумкові завдання по
темі «Дієслово».
Он-лайн завдання на математичній
платформі Vchy.com.ua.
Пригадати, як на карті позначають
гори і рівнини. Знайти і показати
гори та рівнини України на фізичній
карті. Згадати, які форми земної
поверхні в нашому краї. Прочитати
статтю підручника і дати відповіді на
запитання. Ст..103-106
Позначити на контурній карті
основні форми земної поверхні
України.
Дізнатися про місце України на
політичній карті світу, які держави є
сусідами України; навчитися
показувати Україну на карті світу.
Он-лайн завдання з інтерактивного
навчання на платформі Learning.ua
Розділи: This is/Articles, Verb “To be”,
Pronouns
Розв’язувати задачі у середовищі
програмування для дітей.
Виготовити м’яку іграшку за
власним задумом.
Організаційні вправи,
загальнорозвивальні вправи.
Різновиди ходьби та бігу. Вправи з
великим м'ячем:елементи футболу
(удари внутрішньою та середньою
частиною підйому по нерухомому
м'ячу у вертикальну та горизонтальну
ціль, ведення м'яча, жонглювання
м'ячем (хл.), повітряною кулькою
(дівч.)).
Слухати: Й.Бах-Ш.Гуно" Аве Марія"
та улюблені дитячі пісні.

Основи здоров’я
Живопис
Рисунок
Декоративне мистецтво
Ліплення
Розвиток продуктивного мислення

Опрацювати с. 98-101 підручника за
темою « Безпека школяра».
Намалювати натюрморт «Живописні
яблука».
Намалювати морський пейзаж,
спробувати передати світлотінь.
Виконати фрагменти панно із
рельєфним зображенням тварин,
предметів побуту тощо.
Використовуючи різні технології
ліплення створити композицію
«Наше місто».
Попрацюй з асоціативними загадками
та загадками звичайними.

