Завдання
для учнів
4-А класу
Барської загальноосвітньої І-ІІІ ст. школи №3
Барської міської ради Вінницької області
на період карантину
з 12. 05. по 15. 05. 2020 р.
Вівторок (12 травня)
1. Природознавство. Тема. Проект «Добра справа для природи». С. 161.
Дом. завд. Підготувати розповідь (відео, фотозвіт) про власну добру справу для
природи.
2. Українська мова. Тема. Аналіз перевірної роботи. Виконання творчих
завдань.
Дом. завд. Посібник, с. 22, текст № 25 «Грайливий вітер».
3. Математика. Тема. Усне множення і ділення на 25, 250, 2500. Множення на
11, 101, 1001. Розв’язування нерівностей зі змінною. Алгебраїчний метод
розв’язування сюжетних складених задач. Множення і ділення іменованих чисел,
поданих в одиницях вимірювання довжини й маси, на двоцифрове число.
Дом. завд. Посібник, с. 267, № 15, задача 4 і задача 5; с. 246 -а, № 27 (1 ст.); с.
263, № 25; с. 257, № 25, задача 3 і завдання 3 – а.
4. Інформатика. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.
Середа (13 травня)
1.Читання. Тема.

Твори сучасної дитячої української літератури. Розуміння

смислових зв’язків у прочитаному тексті. Власне ставлення до героїв твору,
обґрунтування своїх думок.
Дом. завд. Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 142 - 144,
Степан Пушик «Новинкар» (виразно читати ).
2. Українська мова. Тема. Узагальнення вивченого навчального матеріалу.
Виконання творчих завдань.
Дом. завд. Посібник, с. 18, текст № 8 «Правила поведінки на воді».

3. Математика. Тема. Раціональні прийоми обчислень. Множення на 9, 99, 999.
Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі.
Дом. завд. Посібник, с. 268, № 16, задача 3 і задача 4; с. 263, № 26; с. 246 - а,
№ 27 (2 ст.); с. 257, № 25, завдання 3 – б; с.255, № 15, задача 2; с. 246 – л, № 44,
задача 5.
4.Образотворче мистецтво. Тема. Поняття про оформлення вітрин як один з
різновидів прикладного мистецтва. Прийоми групування предметів різних за
розміром та кольором.
Практична робота. «Вітрини магазинів».
Четвер (14 травня)
1.Читання. Тема. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу. Розвиток
творчої діяльності на основі прочитаного.
Дом. завд. Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 144 - 147, Л.
Мовчун «Арфа для павучка» (читати і переказувати).
2. Українська мова. Тема. Виконання навчальних і контрольних завдань.
Дом. завд. Посібник, с. 22, текст № 23 «Поєдинок».
3. Математика. Тема. Виконання навчальних і контрольних завдань.
Дом. завд. Посібник, с. 263, № 27; с. 268, № 17, задача 3, задача 4, завдання 1; с.
250 - б, № 1, завдання 1 і задача 1; с. 246 – а , № 28 (1 ст.).
4. Природознавство. Тема. Природні зони України. С. 132-161, повторити.
П’ятниця (15 травня)
1. Читання. Тема. Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного: словесне
малювання та ілюстрування прочитаного, творчий переказ.
Дом. завд. Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 148 - 151, В.
Рутківський «Ганнусині вірші» (читати і переказувати).
2. Українська мова. Тема. Виконання творчих завдань. Перевірка й
самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.
Дом. завд. Посібник, с. 21, текст № 21 «У весняному лісі».
3. Англійська мова.

4. Я у світі. Практична робота. Складання листа до ровесника-іноземця про свою
країну.
Дом. завд. С. 153-158, читати.
5.Основи здоров’я. Тема. Звички і здоров’я. Формування звичок.
Практична робота. Виконання проекту з формування корисної звички.
6. Трудове навчання. Тема. Оздоблення одягу та взуття.
Практична робота. Оздоблення макетів моделей (шаблонів) одягу та взуття з
картону раніше освоєними техніками.

