ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання
для учнів 4 класу
з 08.11.2021 по 12.11.2021
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
08.11.
Виконати тестові завдання.
Узагальнення знань з теми «Слово. Значення слова»
с. 70, впр. 1 – знайти значення виразів.
с.70, впр.3 – розв’язати задачі (1,2)
Робота з дитячою книжкою. Знайти 5 прислів’їв про
прихід зими.
Виконання комплексу ЗРВ на гнучкість8-10в.
Стрибки через скакалку.
Вівторок
09.11
с. 56 -57 опрацювати статтю підручника. Вивчити
поняття «горизонт», «лінія горизонту».
Діагностувальна робота з теми «Слово. Значення
слова»
с. 71, впр.1 – перевірити правильність виконання
ділення з остачею.
с.71, впр.2 - виконати ділення з остачею. Перевірити
результати.
Скласти план переказу до казки «Кам’яний горішок»
Виготовлення японської ляльки кокеші за поданим
зразком. (пластилін)
Виконання комплексу ЗРВ на гнучкість8-10в.
Стрибки через скакалку
Середа
10.11
с.53. – повторити будову слова. с. 53, впр.1,2(усно) с.
54, впр. 4 – розібрати подані слова за будовою
письмово.
с.53 – 56 – читати, переказувати, відповісти на
запитання.
с. 70, впр. 1-5. (письмово).
Підготуватися до діагностувальної роботи.
впр.1, 2, с.43 – читати перекладати. Переглянути відео
за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe7TXS7l8o
Виготовлення закладки для підручника.

Українська мова
Математика
Розвиток
продуктивного
мислення
Музичне мистецтво
Англійська мова

Я досліджую світ
Математика
Англійська мова
Інформатика
Фізична культура

Четвер
11.11
Розвиток зв’язного мовлення. Текст – розповідь
«Калина – символ України»
Діагностувальна робота «Арифметичні дії множення і
ділення»
Синоніми. Загальна обізнаність. Розв’язування задач з
логічним навантаженням.
Переглянути мультфільм «Аліса в країні чудес»
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=MhdZtIUJ5FE
Впр.3, 44 – письмово; Впр.4,5, с. 44 – усно
П’ятниця
12.11
с.57 – визначити сторони горизонту за мал. 4.
Відповісти на питання.
Аналіз діагностувальної роботи. Навчальний проєкт
«Математичні рекорди у світі рослин»
впр.1, 45 – читати, перекладати; впр.2, с.45 - письмово
Виконати завдання за посиланням
https://learningapps.org/6513751
Виконати ранкову гімнастику.

