Завдання для учнів 4 класу
на період дистанційного навчання
з 11.04.2022 по 16.04.2022
Я досліджую світ
Українська мова
Математика
Літературне читання
Фізична культура
Я досліджую світ
Українська мова
Математика
Літературне читання
Фізична культура
Образотворче
мистецтво
Українська мова
Літературне читання
Математика
Англійська мова

Дизайн і технології
Літературне читання
Математика
Музичне мистецтво
Розвиток
продуктивного
мислення
Англійська мова

11.04.2022
Корисні копалини в рідному краї. с. 87-90
с. 142 – вивчити правило
с. 142, впр. 1, 3 – письмово, с. 143, впр. 2 – усно.
Діагностувальна робота.
Узагальнення з розділу. Літературні проєкти.
Акробатичні вправи. Прогулянка на свіжому повітрі.
12.04.2022
Природні угрупування рідного краю. с. 91- 93
с. 144 – розглянути таблицю.
с. 145, впр. 2 – письмово
с. 146, впр. 4,5 - письмово
Навчальний проєкт «Книга математичних рекордів»
Діагностувальна робота. Робота з літературним твором.
Активні ірги для активного відпочинку.
Зображення емблеми спортивно-мистецького фестивалю
«Козацька звитяга»
13.04.2022
с. 147, впр. 7 – розгянути усно таблицю
с. 148, впр. 8 – скласти діалог.
С. Гридін «Федько, прибулець з інтернету (уривок) с. 153-157
с. 77 – розглянути впр. 1, 2, 3.
с. 77, впр. 4, 5 – письмово.
Тварини джунглів та пустелі. Впр.1, с.110 – записати,
перекласти, вивчити слова. Впр.2, с.110 – читати, перекладати.
Впр.3 – 4, с.111 – опрацювати усно. В.р. – впр.5, с.111 –
письмово. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=sKb3JzMslh4&ab_channel=A
ppleTree%F0%9F%8D%8E
Створення макету місцевості. Комбінування різних матеріалів.
14.04.2022
Робота з дитячою книжкою. С. Гридін «Федько у віртуальному
місті» (уривок)
с. 79, впр. 2,3,4 – усно
с. 80, впр. 6 - письмово
Прослухати твір М. Сильванського «Легкий концерт для фоно
з оркестром» ( 1 частина)
Логічні розташування. Розв’язування логічних задач від 15-19.
Природний заповідник Асканія Нова. Впр.2, с.112 – записати,
перекласти, вивчити слова. Впр.1, с.112– читати, перекладати.
Впр.3, с.112 – опрацювати усно

Я досліджую світ
Математика
Англійська мова
Інформатика
Фізична культура
Літературне читання
Математика
Музичне мистецтво
Розвиток
продуктивного
мислення
Англійська мова

15.04.2022
Проєкт – дослідження «Природне угрупування моєї
місцевості» с. 94-95
с. 81, впр. 2, 3, 4 – усно
Виготовити палетку.
Природний заповідник Асканія Нова. Впр.4, с.113 – усно
відповісти на запитання. Впр.5, с.113– читати, перекладати.
В.р. - Впр.6, с.113 – скласти діалог, розіграти в парі
Комп’ютерна презентація. Етапи роботи з презентацією.
Правила безпеки під час туристичної подорожі. Основи
туризму.
16.04.2022
Г. Касдепка «Загадка тринадцята, або хто зіпсував повітряного
змія. с. 157-158
с. 83, впр. 2,3,4 – усно, вивчити формулу.
с. 84, впр. 5,6, 8 – письмово.
Прослухати твір М. Сильванського
«Легкий концерт для фоно з оркестром»
(3 частина)
Перегляд відео «Україна про мінну безпеку»
Асканія Нова. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=AVzsbdqgFOs&ab_channel=
AppleTree%F0%9F%8D%8E

