Завдання для учнів 4 класу
на період дистанційного навчання
з 14.02.2022 по 18.02.2022
Я досліджую світ
Українська мова
Математика
Літературне читання

14.02.2022
Діагностувальна робота з теми «Людина серед людей»
с. 116 – вивчити правило. Повторити відмінки та питання.
с. 117, впр. 7, 8 (письмово)
с.119, впр. 14 (письмово)
с. 29 – вивчити правило.
с. 29, впр. 3 – виконати обчислення з коментарем.
с.30, впр. 3(2) – розв’язати задачу.
Прослухати оповідання за посиланням.
http://yakistosviti.com.ua/userfiles/qr-code/2021-03-24/ZgadanaRuchka.mp3

Фізична культура

Ведення м’яча. Кидки м’яча у кошик з близьких та середніх
дистанцій.
15.02.2022

Я досліджую світ

Україна на карті Європи і світу. (с. 47-49 читати, відповідати на
запитання.)
Створити візитівку України за планом.
Розвиток зв’язного мислення. Докладний переказ тексту «Якого
кольору слова»
с.31, впр. 3 (з будинком) – виконати ділення з остачею.
с. 31, впр. 4 (з будинком) – виконати арифметичні дії з
іменованими числами.
с. 31, впр. 6 – розв’язати задачу.
с. 126 – 128 – читати, відповідати на запитання.
Ведення, ловіння і передача м’яча. Кидки м’яча у кошик з
близьких та середніх дистанцій.
Свято весняної природи. Створення живописної композиції
«Свято весняної природи»

Українська мова
Математика

Літературне читання
Фізична культура
Образотворче
мистецтво

Українська мова
Літературне читання
Математика

Англійська мова

Дизайн і технології

16.02.2022
с. 120 – усно розглянути схему утворення форм
прикметників.
с. 121, впр. 2,3,5 (письмово)
Робота з дитячою книжкою.
с. 33, впр.1 – усно перевірити розв’язання прикладів.
с.34 – розглянути план розв’язування задач на знаходження
невідомих за двома різницями.
с. 34, впр. 4 – виконати арифметичні дії з іменованими
числами.
с. 34,впр.5 – розв’язати задачу.
Футбольний матч. Структури в минулому часі. Впр. 1, с.90читати, перекладати.
Впр. 2, с. 90 – записати слова в словник; впр. 3, с. 90 –
повторити правило.
Проєкт «Підставка для олівців» (за власним задумом)

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

17.02.2022
с. 128-130 – читати, відповідати на питання.
с. 35, впр. 1 – усно розв’язати задачу.
с. 36, впр.2 – розв’язати задачу.
с. 36, впр.3, 7 – розв’язати приклади.
Прослухати пісні весняного циклу. «Подоляночка». Гаївки.
Властивості чисел та їх порівняння. Способи представлення
чисел. Підрахунок цифр. Задача.
Мій улюблений вид спорту – футбол. Структури в
минулому простому часі. Впр.4,5,6, с. 91 – опрацювати усно.
18.02.2022
Форми земної поверхні України.(с. 50-53 – підручник, роб.
зошит с.33-34)
с. 37, впр.1 – усно розв’язати задачі, розглянути план
розв’язування задач.
с. 38, впр.2, 3 – письмово.
Покупки в супермаркеті. Структури в минулому простому
часі.
Впр.1,2,3,4. С.92-93-опрацювати усно.
Складання алгоритмів з повторенням. Створення програми
«Будуємо паркан»
Ведення, ловіння і передача м’яча. Кидки м’яча у кошик з
близьких та середніх дистанцій. Навчальна гра у баскутбол.

