ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання
для учнів 4 класу
з 01.11.2021 по 05.11.2021
Предмет
Я досліджую світ
Українська мова
Математика
Літературне читання
Фізична культура
Я досліджую світ
Українська мова
Математика
Літературне читання
Образотворче
мистецтво
Фізична культура

Українська мова
Читання
Математика
Англійська мова
Дизайн і технології

Завдання
Понеділок
01.11.
с. 50-52 – опрацювати статтю підручника. с. 52відповісти на запитання.
с.44 – вивчити правило. с.45, впр.5 – встановити
відповідність між фразеологізмами та антонімами.
с.63, № 6 – розв’язати задачу, № 7 – виконати
письмове множення з коментарем.
с. 47 – 50 читати, підготувати стислий переказ казки.
Виконати ранкову гімнастику
Вівторок
02.11
с. 53 – 54 – опрацювати статтю підручника. с. 41 –
відповісти на запитання.
с.47, впр. 4 – записати прислів’я, підкреслити
застарілі слова.
с.64 – повторити спосіб добору значення частки.
с.65, № 6 – розв’язати задачу, № 7 – виправити
помилки у розв’язанні прикладів.
Діагностувальна робота. Читання мовчки. «Пізнаю
мудрість притчі»
Малюнок на тему «Улюблений казковий персонаж»
Виконання комплексу ЗРВ на гнучкість8-10в.
Стрибки через скакалку
Середа
03.11
с.48 – повторити правило. с.49, впр.11- до поданих
слів, дібрати українські відповідники з довідки.
с. 50 – 52 – читати, відповісти на запитання до казки.
с.66, № 1 – пояснити подане розв’язання. Виконати
ділення письмово.
Тестове завдання по темі “Happy family and friends”
Працюємо з папером. Проєкт «Рамочка для фото з
картону»

Українська мова
Математика
Розвиток
продуктивного
мислення
Музичне мистецтво
Англійська мова

Я досліджую світ
Математика
Англійська мова
Інформатика
Фізична культура

Четвер
04.11
с.51,впр.5 – дізнатися про походження назви міста чи
села. Скласти легенду чи казку.
с.67, № 3 - знайти значення добутків. Виконати
перевірку.
Антоніми і синоніми. Дидактичні ігри «Знайди
друзів», «Добери пару». Приказки та прислів’я.
Переглянути мультфільм «Лускунчик». Звернути
увагу на музичний супровід.
Повторити лексику уроку за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=nhoteMHVfsM
Впр.1, 39 – читати, перекладати; впр.2, с.39 – усно
П’ятниця
05.11
Намалювати малюнок «Чого не буває в природі»
С. 68 – розглянути спосіб прикидки пробних цифр у
записі частки. № 3 – знайти значення часток
письмово.
впр.1, 2, с.41 – читати; впр.4, с.42 - письмово
Виконати завдання за посиланням
https://learningapps.org/1751510
Виконання комплексу ЗРВ на гнучкість8-10в.
Стрибки через скакалку.

