4-Б клас
Дата

Предмет

06.04. Математика

Тема
Поняття
запис

Домашнє завдання

«дріб». Читання та № 867,861.849.
дробів.

Чисельник

і

знаменник дробу.
Українська мова

Прислівники,близькі

і Впр.408,

протилежні

за

Поширення

речень

значенням. правило с.188.

прислівниками).
ознайомлення

вивчити

(тексту
Практичне

з

правописом

найуживаніших прислівників.
Природознавство

Чорне і Азовське моря.

Літературне

Твори

читання

письменників-класиків.

Параграф 43

українських Підручник

Розвиток

умінь

усвідомлювати

«Літературне

самостійно читання», с. 166-168,

та

визначати читати та відповідати

тему і основну думку твору; на запитання після 1
розуміти

основний

смисл частини тексту.

описаних фактів, подій.
07.04. Українська мова

Підсумкова

перевірка. Повторити правила.

Списування.
Інформатика

Розв’язування

задач

в Переглянути

4-Аклас.4-Б клас

середовищі програмування для презентацію.
дітей.

Літературне

Урок

позакласного

читання

Удосконалення

читання. Знайти
умінь або

оповідання
казку,

де

користуватися

дитячою розповідається

періодикою.

світ

про

дитинства.

Прочитати, в зошит
записати назву твору
і автора, тему твору,
план.

Англ. мова

Подорож містом.

Виконати

впр.1-2,

ст.139-140,

зош.

Впр.2, ст. 80
08.04. Українська мова

Побудова речень з однорідними Впр.425.(завд.№2),
членами,

вираженими Вивчити

прислівниками.
Математика

Читання

та

правило

с.195.
запис

дробів. № 883, 884,

Чисельник і знаменник дробу.
Дроби, які дорівнюють одиниці.
Природознавство

Використання

і

охорона Підготувати

природних багатств водойм.

повідомлення
охорону

природних

багатств водойм.
Образотворче

Особливості

мистецтво

середовища
Розвиток
зорової

природного
рідного

міста.

спостережливості

,

пам’яті.

Вміння

красу

природи

сприймати
рідного краю.

Практична робота. « Мій рідний
край».

про

Літературне

Твори

українських Підручник

читання

письменників-класиків.

«Літературне

Удосконалення

умінь читання», с. 166-170,

самостійно визначати жанрові читати.
ознаки творів, обґрунтовувати Написати

відповідь

свою думку. Творча діяльність на подане запитання:
на основі прочитаного.

«Хто був справжнім
другом

хлопчика?

Доведи свою думку.»
09.04. Українська мова

Спостереження

за

роллю Впр.415.(завд.№2).

прислівників у тексті. Уживання
прислівників під час побудови
текстів.
Математика

Порівняння дробів.

№952,955.963.

Основи здоров’я

Дорожньо-транспортні
пригоди(ДТП). Група
дорожніх знаків.

Літературне

Твори

українських Підручник

читання

письменників-класиків.
Удосконалення
самостійно

«Літературне
умінь читання», с. 159-160,

усвідомлювати

та прочитайте

і

визначати тему і основну думку поміркуйте, про що
твору; розуміти основний смисл хотів сказати автор
описаних

фактів,

подій. своїм читачам.

Формування емоційно-оцінного
ставлення до прочитаного.
10.04. Математика

Порівняння

дробів.

міжпредметного

змісту

Задачі №516(збірник),№527.
на

роботу з даними.
Я у світі

Україна

на

Найбільші
Трудове навчання

карті

укр.

світу. Переглянути відео.

спільноти

в

інших країнах.
Виготовлення
м’якої

найпростішої

іграшки.

Практична

робота. Закінчення виробу.
Англ. мова

Як

зорієнтуватись

незнайомому місті?

у Впр. 1,2 ст.139-140.
Зош. Впр. 1,ст.82-83

