
Завдання 

для учнів 4-А класу 

Барської загальноосвітньої І-ІІІ ст. школи №3 

Барської міської ради Вінницької області 

на період карантину 

з 16.03. по 20.03.2020 н. р. 

 

Понеділок (16 березня) 
1.Читання. Підготовка до ДПА з укр. мови і літ. чит.  

                   Контр. роб. № 9, вар. 1, с. 72 – 75, текст «Сірий». 

2. Математика. Посібник, с. 246-з, № 25, зад. 3; с. 246-ї, № 34,  

зад. 3; с. 246 №11 (1 ст.); с. 250-а, № 3, с. 189-г №10 (4 ст.), збірник задач, с. 68, зад. 

464. 

3. Українська мова. Український правопис, с. 155, (коли частка не пишеться разом, 

правило напам’ять, слова диктантом і запам’ятати правопис), с. 156 (правило 

напам’ять, слова диктантом і запам’ятати правопис). 

4.Англійська мова : с. 132, Впр 1,2; с.137, впр.1; зош.с80 

 

Вівторок (17 березня) 
1. Природознавство. Степ. С. 142-146, вчити. 

2. Українська мова. Український правопис, с. 157 - 158, (правило напам’ять, слова 

списати і запам’ятати правопис, виділити закінчення і суфікс). 

3. Математика. Посібник, с. 246-и, № 30, зад. 2; с. 246-й, № 37,  

зад. 3; с. 246,  №11 (2 ст.); с. 259, №1, с. 189-г №11 (1 ст.), збірник задач, с. 68, 

зад. 465. 

Середа (18 березня) 
1. Читання. Підготовка до ДПА з укр. мови і літ. чит.  

      Контр. роб. № 9, вар. 2, с. 76 – 79, текст «Хитра лисиця». 

2. Українська мова. Український правопис, с. 165 - 166, (правила напам’ять, слова 

самодиктантом і запам’ятати правопис, виділити закінчення і суфікс). 

3. Математика. Посібник, с. 246-и, № 31, зад. 1; с. 246-й, № 37, зад. 4;  

с. 246, №12 (2 ст.); с. 259, №2; с. 189-г,  №11 (2 ст.), збірник задач, с. 64, зад. 438, 457. 

 

Четвер (19 березня) 
1. Читання. Підготовка до ДПА з укр. мови і літ. чит.  

      Контр. роб. № 10, вар. 1, с. 80 – 83, текст «Гра в шашки». 

2. Українська мова. Український правопис, с. 160 (с. 159, правила напам’ять, таблиця, 

слова самодиктантом і запам’ятати правопис, виділити закінчення і вказати 

дієвідміну). 

3. Математика. Посібник, с. 246-ї, № 36, зад. 1; с. 246-й, № 38, зад. 4;  

с. 246, №13 (1 ст.); с. 259, №3; с. 189-г,  №11 (3 ст.), збірник задач, с. 64, зад. 439, 458. 

4. Природознавство. Гори Карпати. С. 147-151, вчити. 

 

П’ятниця (20 березня) 
1. Читання. Підготовка до ДПА з укр. мови і літ. чит.  



      Контр. роб. № 10, вар. 2, с. 84 – 87, текст «Лялька». 

2. Українська мова. Український правопис, с. 163 - 164 (правила напам’ять, 15 

стрічок слів самодиктантом , виділити закінчення і суфікс). 

3. Математика. Посібник, с. 246-й, № 39, зад. 1; с. 246-й, № 38, зад. 5;  

с. 246, №13 (2 ст.); с. 259, № 4; с. 189-г,  №11 (4 ст.), збірник задач,  

с. 64, зад. 440, 459. 

 

Англійська мова: 
с. 132, Впр 1,2; с.137, впр.1; зош.с80 

с.134, впр.1-2; зош. с.77, впр.1-2. 

с.143-144, впр.1-3 

с.146-147, впр1-2 (2 діалоги  напам'ять)  

 


