
Завдання 

для учнів 4-А класу 

Барської загальноосвітньої І-ІІІ ст. школи №3 

Барської міської ради Вінницької області 

на період карантину 

з 04. 05. по 08. 05. 2020 р. 

 

Понеділок (4 травня) 

1.Читання. Тема. Урок позакласного читання. Коротка анотація до прочитаної 

книжки. 

Дом. завд. Скласти письмово коротку анотацію до прочитаної за власним 

вибором книжки, висловлюючи власне ставлення до прочитаного (героїв, описаних 

подій). 

2. Математика. Тема. Геометричні фігури. Задачі з геометричним змістом. 

Узагальнення вивченого матеріалу.  

Дом. завд. Посібник, с. 266, № 11, задача 1 і № 12, задача 1 і  завдання 1; с. 246 - 

а,   № 24 (2 ст.); с. 263, № 20; с. 250 - б, № 5, задача 1. 

3. Англійська мова. Повторення лексичного матеріалу по темі Подорожування.  

Дом. завд. повторити слова. 

4. Музика. Інтернаціональна сутність музичної мови Закавказзя. Історія, культура 

та побут народів Закавказзя. 

5. Фізична культура. Ранкова зарядка 

Вівторок (5 травня) 

1. Природознавство. Тема. Тіла і речовини. С. 167-176, повторити.  

2. Українська мова. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Висловлювання 

власної думки на прочитану казку Г. Х. Андерсена «Гидке каченя».  



Дом. завд. М. С. Вашуленко, «Рідна мова», підручник, 4 кл., частина друга, с. 106, 

впр. 207 (самодиктант ; виконати звуко-буквений аналіз (транскрипцію) виділених 

слів; до слів день і спека дібрати спільнокореневі слова, розібрати за будовою). 

3. Математика. Тема. Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування прикладів 

і задач. Письмове множення і ділення чисел. 

Дом. завд.  Посібник, с. 266, № 12, задача 2 і завдання 2; с. 246 - а,  № 25 (1 ст.);  

с. 263, № 21; с. 267, № 13, задача 1; с. 250 - б, № 5, задача 2; с. 246 – л, № 44, 

задача 4. 

4. Інформатика. Зберігання інформації . Кодування інформації. 

Середа (6 травня) 

1.Читання. Тема. Твори сучасної дитячої зарубіжної літератури. Удосконалення 

навички усвідомленого, у відповідному темпі читання мовчки та вголос. 

Дом. завд.  Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 137 - 141, Сельма 

Лаґерльоф  «Верхи на гусакові»  (читати). 

2. Українська мова. Тема. Виконання творчих завдань. Перевірка й 

самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт. 

Дом. завд. М. С. Вашуленко, «Рідна мова», підручник, 4 кл., частина друга,  с. 

107, впр. 209 (самодиктант, виконати звуко-буквений аналіз (транскрипцію) слова 

засяяла; виділені слова розібрати за будовою). 

3. Математика. Тема Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування прикладів 

і задач. Письмове множення і ділення чисел. 

Дом. завд. Посібник, с. 267, № 13, задача 3 і № 14, задача 1; с. 263, № 22; с. 246 - 

а, № 25 (2 ст.); с. 250 – б, № 5, задача 3; с. 246 – л, № 44, задача 3.  

4.Образотворче мистецтво. Тема. Різноманітність форм металевих виробів. 

Поняття про ковальське та лихварське мистецтво. Розвиток навичок створювати 

ажурні витинанки. 

Практична робота. «Металеве мереживо міста». 

5. Фізична культура. Ранкова зарядка 

Четвер (7 травня) 



1.Читання. Тема. Твори сучасної дитячої зарубіжної літератури. Удосконалення 

навички усвідомленого, у відповідному темпі читання мовчки та вголос. 

Дом. завд.  Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 137 - 141, Сельма 

Лаґерльоф  «Верхи на гусакові»  (переказувати). 

2. Українська мова. Тема. Повторення вивченого матеріалу. 

Дом. завд. М. С. Вашуленко, «Рідна мова», підручник, 4 кл., частина друга,  с. 

108, впр. 212 (самодиктант, у 1 - 3 реченнях підкреслити головні і другорядні члени 

речення та визначити частини мови). 

3. Математика. Тема. Усне множення і ділення на 5, 50, 500. Додавання та 

віднімання складених іменованих чисел, поданих в одиницях часу. 

Дом. завд. Посібник, с. 263, № 23; с. 267, № 14, задача 2 і задача 3;  

с. 257, № 24, задача 1; с. 246 – а , № 26 (1 ст.); с. 246 – л , № 44, задача 2.  

4. Природознавство. Тема.  Тіла і речовини. С. 101-131, повторити.  

5. Фізична культура. Ранкова зарядка 

П’ятниця (8 травня) 

1. Читання. Тема. Твори сучасної дитячої зарубіжної літератури. Знаходження і 

пояснення ознак певних подій, явищ у тексті. Розуміння смислових зв’язків у 

прочитаному тексті.  

Дом. завд. Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 104 - 105,  

«Вогонь і вода, правда і неправда». Румунська народна казка (читати і 

переказувати). 

2. Українська мова. Тема. Письмова перевірка. Диктант. 

Дом. завд. Посібник , с. 23, № 26, текст «Семигори». 

3. Англійська мова. Подорожування у нашому житті. 

Дом. завд. впр.1 стор.100. 

4. Я у світі. Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність.   

Дом. завд. С. 145-153, читати. 

5. Основи здоров’я. Тема. Повага і самоповага. Вибір і досягнення мети. 

Практична робота. Виконання проекту: «Моя мета». 



6. Трудове навчання. Тема. Техніки, матеріали, інструменти та пристосування 

для оздоблення одягу та взуття. Практична робота. Оздоблення макетів моделей 

(шаблонів) одягу та взуття з картону раніше освоєними техніками. 


