4-Б клас
Дата

Предмет

Тема

Домашнє завдання

Повторення
Математика

матеріалу.

вивченого
Розв’язування

прикладів і задач.
Підсумкова
Українська мова

№ 1114,, №1116,
№1128.(підручник)

перевірка.

Перевірка мовних знань і
вмінь.

Природознавство

Степ.

Параграф 50,51.
Підручник

позакласне

читання.
С.

147-150.

уривок

04.05.

Прочитати

із

казки-повісті
письменника

Літературне

Твори сучасної дитячої

німецького

читання

зарубіжної літератури.

Пауля Маара «Машина для
здійснення
Суботик
суботу».

бажань,

або

повертається
Дати

в

усно

відповіді на запитання.
Інтернаціональна
Музичне
мистецтво

музичної

мови

сутність
Закавказзя.

Історія, культура та побут

Слухати музику

народів Закавказзя.
Українська мова

05.05.

Інформатика
Літературне
читання

Аналіз

перевірної

роботи.

Виконання творчих завдань.
Зберігання

інформації.

Кодування інформації.

Вправа 429(завд.1)
Переглянути презентацію.

Урок позакласного читання. Написати
Коротка

анотація

прочитаної книжки.

до прочитаної
вибір).

анотацію

до

книжки

(на

Виконання творчих завдань.
Українська мова

Перевірка й самоперевірка
усних

висловлювань

і

Впр.435(завд.1)

письмових робіт.
Геометричні фігури. Задачі з
Математика

геометричним

змістом. № 1099,№ 1100, 1107.

Узагальнення

(підручник)

вивченого матеріалу.
Природознавство

Карпатські гори.
Розширення

06.05.
Образотворче
мистецтво

роботу

Параграф 52,53.

уявлень

про

художника

–

дизайнера. Ознайомлення з
поняттям

малих

архітектурних форм.
Твори

сучасної

зарубіжної

дитячої Підручник

позакласне

літератури. читання. С. 141-147.

Літературне

Удосконалення

читання

усвідомленого,

навички

Прочитати уривок з повісті

у «Матильда» Роальда Дала.

відповідному темпі читання Виконати завдання після
мовчки та вголос.
Урок
Українська мова

розвитку

твору.
зв’язного

мовлення.

Самостійне

складання

письмового

Скласти есе на вільну тему.

висловлювання.
Повторення

вивченого

матеріалу.

07.05.
Математика

Розв’язування

прикладів і задач.
Письмове множення і ділення
чисел.

Основи здоров’я

Звички

і

здоров’я.

Формування звичок. .

№1142,1147,1152.
(підручник)

Твори

сучасної

зарубіжної
Знаходження
Літературне
читання

дитячої Підручник

позакласне

літератури. читання.
і

пояснення С.123-127. Опрацювати 1

ознак певних подій, явищ у частину уривку із казки
тексті. Розуміння смислових письменника

Люїса

зв’язків у прочитаному тексті Керролла «Аліса в Країні
Чудес».
Повторення
матеріалу.
Математика

вивченого
Розв’язування

прикладів і задач.
Письмове множення і ділення

Контрольна робота№3
(варіант1), збірник.

чисел.
08.05.

Я у світі

Волонтерство як добровільна
суспільно-корисна діяльність.
Оздоблення одягу та взуття.
Практична робота. Створення

Трудове навчання

та

декорування

моделей

одягу та взуття з паперу та
картону

Переглянути відео.

