Завдання для учнів 4 класу
на період дистанційного навчання
з 18.04.2022 по 23.04.2022
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Розвиток
продуктивного
мислення

18.04.2022
Діагностувальна робота «Природні угруповання»
с. 148, впр.10,11 - письмово
c. 87, впр. 2 – розглянути усно, повторити формули.
с. 88, впр. 4,5 - письмово
Жульєт Парашині-Дені та Олівер Дюпен « Банда піратів .
Скарби пірата Моргана»(продовження) ст. 160-162
Переглянути навчальне відео «Орієнтування на місцевості»
https://www.youtube.com/watch?v=tqWOGwUQmoE&ab_channe
l=KozakTV
19.04.2022
Рослинництво в рідному краї. с.96 – 101. Робота з картою.
Розвиток зв’язного мовлення. Текст розповідь «Подорож у
місто своєї мрії»
с. 89,впр. 2 – усно.
с. 90, впр. 5, 4 – письмово.
Жульєт Парашині-Дені та Олівер Дюпен « Банда піратів .
Скарби пірата Моргана» (продовження) ст.162-167
Переглянути мультфільм
https://www.youtube.com/watch?v=7hgpmZc0wLg
Великдень, писанка. Виготовлення вітальної листівки до
Великодня.
20.04.2022
Діагностувальна робота. Мовна тема «Дієслово»
Жульєт Парашині-Дені та Олівер Дюпен « Банда піратів .
Скарби пірата Моргана» (продовження) ст. 167-168
с. 91, впр.2,3, 4 – усно
с. 91, впр.5 - письмово
Наша прекрасна планета. Впр.1 – 4, с.114 – 115 – опрацювати
усно. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZWPajOTSGU&ab_channel
=AppleTree%F0%9F%8D%8E
Виготовлення моделей улюбленого виду транспорту,
будинків, пристроїв.
21.04.2022
Узагальнення з розділу. Наші літературні проекти.
с. 93, впр. 3,4,5 – усно
с. 94, впр. 8 – розв’язати задачі письмово
Прослухати твір муз. Олейникової на сл. І. Чайниченко «Ми
нащадки – козаків»
Логічні розташування. Розв’язування задач.
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Час історій. Розвиток навичок аудіювання. Впр.1, с.116 –
прослухати запис, розповісти текст за малюнками.
22.04.2022
Тваринництво у рідному краї. с.102-103 -читати, відповідати
на питання.
с. 95, впр. 1 – усно, впр. 9, 11 - письмово
Повторення вивченого матеріалу. Гра «Кубики». Впр.1,с.118
– опрацювати усно
Слайди презентації. Об’єкти. Робота зі слайдами презентації.
Переглянути презентацію
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-ucniv-4-klasu-na-temusportivnij-turizm-242645.html
23.04.2022
Господарська діяльність у рідному краї. с.104- 107 – читати,
відповідати на питання.
с. 97, впр. 1, 2, 4 – письмово
с. 98, впр. 5 - письмово
Проєктна робота “Our animals”. С.117 – виготовити тваринку
за зразком.
Текстові об’єкти на слайдах презентації. Додавання текстових
об’єктів з подальшим редагування та форматуванням.
Прогулянка на свіжому повітрі. Дослідження змін у живій
природі.

