Завдання
для учнів 4-А класу Барської загальноосвітньої І-ІІІ ст. школи №3
Барської міської ради Вінницької області
на період карантину з 13. 04. по 17. 04. 2020 н. р.
Понеділок (13 квітня)
1.

Читання. Тема. Твори сучасної дитячої української літератури.

Дом. завд. Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 45-51,
В. Нестайко «Теодори з Васюківки» (читати і переказувати).
2. Математика. Тема. Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування прикладів і
задач.
Дом. завд. Посібник, с. 253, № 5, задачі 1, 2, 3; с. 254, № 9, завдання 1 і № 10,
задача 2; с. 246 - а, №18 (1 ст.); с. 262, № 7; с. 256, № 18, задача 1.
3.

Англійська мова. На автовокзалі.

Дом. завд. впр.1 стор.91
4. Музика. Історія, культура та побут народів Франції та Фінляндії. Особливості
музичної мови народів Франції та Фінляндії. Жанри французької народної пісні.
5. Фізична культура. Ранкова зарядка.
Вівторок (14 квітня)
1. Природознавство. Тема. Агрегатні стани речовин та їхня зміна. С. 163-165,
вчити.
2. Українська мова. Тема. Побудова речень з однорідними членами, вираженими
прислівниками. Використання орфографічного словника для перевірки правильного
написання прислівників.
Дом. завд. М. С. Вашуленко, «Рідна мова», підручник, 4 кл., частина друга, с. 94-95,
правило напам’ять, впр. 181 (підкреслити прислівники - антоніми), впр.184
(підкреслити однорідні члени речення).
3. Математика. Тема. Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування прикладів і
задач.
Дом. завд. Посібник, с. 254, № 10, завдання 1; с. 246 -а, №18 (2 ст.); с. 262, № 8; с.
256, № 18 (задача 2) і № 19, задача 2 і завдання 1; с. 253, № 6, зад. 1.

4.

Інформатика. Перетворення інформації.

Дом. завд. Переглянути презентацію.
Середа (15 квітня)
1. Читання. Тема. Твори сучасної дитячої української літератури. Доповнення
прозових творів.
Дом. завд. Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 51 - 52,
А. Усачов «Телехлопчик» (виразно читати ).
2. Українська мова. Тема. Побудова речень з однорідними членами, вираженими
прислівниками. Використання орфографічного словника для перевірки правильного
написання прислівників.
Дом. завд. М. С. Вашуленко, «Рідна мова», підручник, 4 кл., частина друга, с. 97,
впр. 179 (підкреслити прислівники - антоніми), впр.189 (підкреслити однорідні члени
речення).
3. Математика. Тема. Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування прикладів і
задач.
Дом. завд. Посібник, с. 254, № 11, завдання 1; с. 262, № 9; с. 246 - а, № 19 (1 ст.); с.
256, № 20, задача 1 і № 21, задача 2; с. 253, № 6, задачі 2 і 3.
4.Образотворче мистецтво. Тема. Важливість збереження пам’яток архітектури.
Значення виробу формату для створення виразної врівноваженої композиції.
Практична робота. «Старовинна споруда».
5. Фізична культура. Ранкова зардка.
Четвер (16 квітня)
1. Читання. Тема. Твори сучасної дитячої української літератури. Доповнення
прозових творів.
Дом. завд. Посібник О. Я. Савченко «Я люблю читати» , 4 кл., с. 53 - 58,
М. Слабошпицький «Брат знаменитого воротаря» (читати).
2. Українська мова. Тема. Спостереження за роллю прислівників у тексті. Вибір із
поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та типу висловлювання.
Уживання прислівників під час побудови текстів.

Дом. завд. М. С. Вашуленко, «Рідна мова», підручник, 4 кл., частина друга, с. 94,
впр.182 (підкреслити однорідні члени речення).
3. Математика. Тема. Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування прикладів і
задач. Складені задачі, які містять просту на знаходження дробу від числа.
Дом. завд. Посібник, с. 262, № 10; с. 256, № 20, задача 2 і завдання 1;
с. 256, № 22, задача 1; с.246 – а , № 19 (2 ст.); с. 253, № 7, задачі 1, 2.
4. Природознавство. Тема. Будова речовин. С. 165-167, вчити.
5. Фізична культура. Ранкова зарядка
П’ятниця (17 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. 53 - 58,
М. Слабошпицький «Брат знаменитого воротаря» (переказувати).
2. Українська мова. Тема. Спостереження за роллю прислівників у тексті. Вибір із
поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та типу висловлювання.
Уживання прислівників під час побудови текстів.
Дом. завд. М. С. Вашуленко, «Рідна мова», підручник, 4 кл., частина друга, с. 92,
впр.178 (підкреслити прислівники - антоніми).
3.

Англійська мова. В аеропорту.

Дом. завд. впр.1 стор.92
4.

Я у світі. Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність.

Дом. завд. С. 139-145, читати.
5.Основи здоров’я. Тема. Самооцінка і поведінка людини. Упевненість і
самовпевненість.
6. Трудове навчання. Тема. Оформлення та оздоблення виробі раніше засвоєними
техніками та відомими матеріалами. Практична робота. Закінчення роботи.

