Завдання для учнів 4 класу
на період дистанційного навчання
з 04.04.2022 по 09.04.2022
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04.04.2022
Кримські гори. Рослини і тварини Кримських гір. с. 83-85
читати, відповідати на питання.
с. 138 – повторити правило, с. 138, впр. 13 – письмово, с. 139,
впр. 14, 15 - усно
с. 67, впр. 2 – письмово
с. 68, впр. 4 - письмово
«Банки та банкноти» Т. Кузьменко с. 147 - 148
Вправи на гімнастичній стінці.
05.04.2022
Порівняльна характеристика Українських Карпат і Кримських
гір за планом. с. 57 - робочий зошит
Діагностувальна робота. Диктант.
Розглянути усно розв’язання задач с. 69, впр.2
с. 70, впр. 3, 7 - письмово
Робота з дитячою книжкою. «Як і коли з’явилися гроші»
Стрибки зі скакалкою.
Ковальство. Вироби ковалів. Створення композиції «Металеве
мереживо»
06.04.2022
Розвиток зв’язного мовлення. Редагування тексту.
«Наша гривня» Дослідницька робота. с. 149
Розглянути усно розв’язання задач на с. 71, впр.1
с. 71, впр.2,3 - письмово
06.04 – Вирушаємо в подорож. Впр.1, с.105 – читати,
перекладати; впр.2, с.105 - письмово
Вишивка хрестиком «Яблуко»
07.04.2022
«Персі,кіт і катафот» із журналу «Розумашки» с. 150 - 151
с. 72, впр. 3, впр 4 (з будинком) – письмово.
Прослухати пісню «Подоляночка» з циклу «Сонечко» Л.
Ревуцького.
Відновлення чисел. Задача.
Вирушаємо в подорож. Впр.3,4, с.106 – 107 – опрацювати усно;
В.р. – впр.5, с.107 - розповісти
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08.04.2022
Твій рідний край на карті України. с. 86 – відповісти на
запитання.
Скласти візитівку «Мій рідний край!» с. 58 – робочий зошит
с. 73, впр. 2(3) – письмово
с. 73, впр. 3 - усно
Тварини. Впр.1,2,3,4, с.108 – 109 – опрацювати усно. В.р. –
впр.4, с.109 - розповісти
Розробка індивідуального програмного проєкту на обрану тему.
Стрибки зі скакалкою.
09.04.2022
с.140 – вивчити правило що таке дієслово.
с. 140-141, впр. 1, 2 – письмово.
«Квадракоптер тобі покаже!» із журналу «Розумашки» с. 151-152
Перевірка досягнень. с. 75, впр. 1- 4 – письмово
Тварини. Перегляньте відео за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=gZ4FqhZh
Ssc&ab_channel=AppleTree%F0%9F%8D%8
E
Вироби на тему «Що створює настрій?» (за власним задумом)

