Завдання
для учнів 4-А класу
Барської загальноосвітньої І-ІІІ ст. школи №3
Барської міської ради Вінницької області
на період карантину
з 21. 04. по 24. 04. 2020 н. р.
Вівторок (21 квітня)
1. Природознавство. Тема. Властивості твердих тіл. С. 167-169, вчити.
2. Українська мова. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Самостійне
складання письмового висловлювання (розповіді, опису) на добре знайомі учням
теми, використання виражальних засобів мови, виявлення свого ставлення до
предмета висловлювання. Твір – опис «Котик».
Дом. завд. М. С. Вашуленко, «Рідна мова», підручник, 4 кл., частина друга, с. 97,
впр. 188 (завдання 2 і 3).
3. Математика. Тема. Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування прикладів
і задач. Складені задачі, які містять кілька простих на дії різних ступенів.
Дом. завд. Посібник, с. 254, № 11, задача 2; с. 246 -а, № 20 (2 ст.); с. 262, № 12;
с. 255, № 14, задача 2 і № 13, задачі 1 і 2; с. 255, № 17, задача 1.
4. Інформатика. Перетворення інформації.
Середа (22 квітня)
1.

Читання. Тема. Твори сучасної дитячої української літератури. Формування

умінь підтримувати колективну дискусію за змістом прочитаного.
Дом. завд. Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 59,
І. Жиленко «Давайте дружити» (виразно читати ).
2. Українська мова. Тема. Узагальнення вивченого навчального матеріалу.
Виконання творчих завдань.

Дом. завд. М. С. Вашуленко, «Рідна мова», підручник, 4 кл., частина друга, с. 96,
впр. 187 (виписати словосполучення дієслів із прислівниками).
3. Математика. Тема Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування прикладів
і задач. Складені задачі, які містять кілька простих на дії різних ступенів.
Дом. завд. Посібник, с. 255, № 16, задача 1 і № 17, задача 2 і завдання 1; с. 262,
№ 13; с. 246 - а, № 21 (1 ст.); с. 256, № 19, задача 1 і № 21, задача 1.
4.Образотворче

мистецтво.

Тема.

Зв’язок

архітектури

з

природним

середовищем. Уявлення про ландшафтну архітектуру. Вибір колірної гами,
художньої техніки та манери зображення, визначення композиційного центру під
час створення пейзажу.
Практична робота. «Парки, сквери, бульвари». «Садки цвітуть» (на вибір).
5. Фізична культура. Ранкова зарядка
Четвер (23 квітня)
1.

Читання. Тема. Твори сучасної дитячої української літератури. Знаходження

і пояснення ознак певних подій, явищ, персонажів із метою їх характеристики і
підготовки до виразного читання. Читання в особах.
Дом. завд. Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 60 - 63,
Т. Майданович «Охоронниця слова» (читати і переказувати).
2. Українська мова. Тема. Узагальнення вивченого навчального матеріалу.
Виконання творчих завдань. Списування із завданнями з мовної теми, не
пов’язаними зі змістом тексту. Списування тексту «Наш хліб», «Сходинки до
вершин», 4 кл.,
с. 11-12.
Дом. завд. М. С. Вашуленко, «Рідна мова», підручник, 4 кл., частина друга, с. 91,
впр.177 (виписати словосполучення дієслів із прислівниками).
3. Математика. Тема. Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування прикладів
і задач. Складені задачі, які містять кілька простих на дії різних ступенів.
Дом. завд. Посібник, с. 262, № 14; с. 256, № 21, задача 3;
с. 257, № 23, завдання 1 і № 25, задачі 1 і 2 та завдання 2; с. 246 – а , № 21 (2 ст.).

4. Природознавство. Тема. Властивості рідин і газів. С. 170-172, вчити.
5. Фізична культура. Ранкова зарядка
П’ятниця (24 квітня)
1. Читання. Тема. Тема. Твори сучасної дитячої української літератури.
Знаходження і пояснення ознак певних подій, явищ, персонажів із метою їх
характеристики і підготовки до виразного читання. Читання в особах.
Дом. завд. Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 63 - 67,
Т. Майданович «Охоронниця слова» (читати і переказувати).
2. Українська мова. Тема. Творче

застосування знань, умінь, способів

діяльності в нових ситуаціях. ( Посібник «Крок до знань», с. 21 – 22, робота 10,
варіанти 1 і 2, тести з теми «Прислівник».)
Дом. завд. М. С. Вашуленко, «Рідна мова», підручник, 4 кл., частина друга, с. 84,
впр.160 (виписати словосполучення дієслів із прислівниками).
3. Англійська мова. Подорож Лондоном. Визначні місця Лондона.
4. Я у світі. Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність.
Дом. завд. С. 139-145, читати.
5.Основи здоров’я. Тема. Бажання, можливості, обов’язки. Воля і здоров’я
людини. Практична робота. Виконання проекту: «Відомі параолімпійці».
6. Трудове навчання. Тема. Оздоблення одягу та взуття. Практична робота.
Створювання і декорування моделей одягу та взуття з паперу і картону.

