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Українська мова

Математика

03.02.2022
Переглянути байку. Відповісти на запитання.
https://www.youtube.com/watch?v=M39RyvX3lGI
Комбінована діагностувальна робота з теми «Множення і
ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове»
Послухати українську народну пісню «Чижик»
Властивості чисел та їх порівняння. Способи представлення
чисел. Підрахунок цифр.
Ми творчі. Проєктна робота з теми «Здоровий спосіб життя»
( с. 85)
04.02.2022
Проєкт – дослідження «Наші права»
с. 18, впр. 2 – розв’язати задачу.
Впр. 3 – виконати ділення письмово. Перевірити результати.
Повторення вивченого матеріалу. Гра «Кубики» (впр.1, с. 86
– усно)
Повторити правила переходу вулиці за посиланням:
https://learningapps.org/view2390903
За станом здоров’я (у супроводі дорослих) здійснити
прогулянку на свіжому повітрі.
07.02.2022
Гроші. Планування сімейного бюджету. (с. 42-43)
Скласти схему доходів і витрат своєї родини.
с.111 – вивчити правило. С.110, впр – 1,2 (усно)
с. 110, впр. 4 (письмово)
с. 19 – вивчити правило. Впр. 2- усно розв’язати задачі.
с. 20, впр. 3 – знайти значення виразів, впр. 4 – подати числа
у вигляді розрядних доданків.
Знайти за допомогою інформаційних джерел байку Л.
Глібова. Намалювати малюнок до неї.
За станом здоров’я (у супроводі дорослих) здійснити
прогулянку на свіжому повітрі.
08.02.2022
Чому ощадливим бути добре, а скупим – погано.
Спланувати і записати покупки в супермаркеті на свій день
народження. Запропонувати, як економно використати
кошти.
с.112 – вивчити правило.
с. 112,впр. 2 – списати текст, вставляючи пропущені букви у
словах.
с. 113, впр. 4 – виписати прикметники у 3 стовпчики.
с. 21, впр. 4 – розв’язати задачу.
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Впр. 5 - згадати відповідні правила та знайти значення
виразів. Впр. 9 – порівняти вирази.
с. 119- 120 читати. Підготувати розповідь «Як можна
проявити симпатію до людини, яка мені подобається?»
Переглянути відео про активний спосіб життя (вправи з
відео не повторювати!)
https://www.youtube.com/watch?v=Hpyho951puE
Створення багатофігурної композиції «Проводи зими»
09.02.2022
с. 114 – вивчити правило.
с. 115, впр.3 – списати речення, змінюючи слова в дужках.
с. 115, впр. 4 – списати текст, добираючи слова з довідки.
с. 121- 123 – читати, відповідати на питання.
с. 23, впр. 2 – усно розв’язати задачі.
с. 24 - розглянути план розв’язування задач на знаходження
невідомих за двома різницями.
с. 24, впр. 3 – розв’язати задачу. Впр. 4 – знайти значення
виразів.
Діагностувальна робота з теми «Healthy People are happy
people»
Проєкт «Підставка для олівців» (за власним задумом)
10.02.2022
с. 123- 125 – читати, переказувати, відповідати на питання.
с. 25 – повторити план розв’язування задач на знаходження
невідомих за двома різницями.
с. 26, впр.2- розв’язати задачу, впр.3 – перевірити
розв’язання прикладів.
Послухати фрагмент української пісні «А ми просо сіяли»
Властивості чисел та їх порівняння. Способи представлення
чисел. Підрахунок цифр. Задача.
Моє хобі – спорт.
Впр. 1, с.88 (читати, перекладати)
Впр. 2. с. 88 (усно)
11.02.2022
Гривня – національна валюта України. Розв’язування задач.
с. 27, впр.3 – розв’язати і скласти обернену задачу.
с.28,ввпр. 6 – замінити складені іменовані числа простими
іменованими.
Моє хобі – спорт. Впр. 4,с. 89 (читати, обрати правильну
відповідь). Впр. 5,с. 89 (письмово)
Створення програми «Архітектор сходинок»
Скласти план особистого тренування для розвитку
спеціальних навичок стрибків у довжину

