4-Б клас
Дата

Предмет
Математика

Тема

Домашнє завдання

Знаходження дробу від числа. Задачі на № 535, №536.
знаходження дробу від числа. Задачі (збірник)
міжпредметного змісту на роботу з
даними.

Українська мова

Спостереження за роллю прислівників у Впр. 412(завд.3)
тексті. Уживання прислівників під час
побудови текстів.

Природознавство

Підсумкова

перевірка.

Тематична

контрольна робота.

13.04.
Літературне

Удосконалення умінь орієнтуватися в С.

160-163.

читання

структурі твору. Творча діяльність на Опрацювати біографію
основі прочитаного: інсценізація уривка Всеволода
твору (на вибір).

Нестайка.

Прочитати 1 частину
оповідання «Шурка і
Шурко».

Зробити

інсценізацію

даного

уривку в родинному
колі.
Українська мова

Урок

розвитку

Самостійне

зв’язного

складання

мовлення. Скласти опис весни
письмового (5 речень).

висловлювання.

14.04.

Інформатика

Перетворення інформації.

Переглянути
презентацію.

Літературне

Усвідомлене

сприймання

засобів С.160-166. Прочитати 2

читання

художньої виразності відповідно до їх частину оповідання В.
функцій у творі. Творча діяльність на Нестайка

«Шурка

і

основі

прочитаного:

доповнення Шурко».

прозових творів.

Напиши

продовження
оповідання.

Українська мова

Узагальнення

вивченого

навчального Впр.425(завд.2)

матеріалу. Виконання творчих завдань.
Математика

Знаходження числа за величиною його № 546,544.
дробу. Задачі на знаходження числа за (збірник)
величиною

його

дробу.

За-дачі

міжпредметного змісту на робо-ту з
даними.

Природознавство

Ґрунти України. Охорона ґрунтів.

Образотворче

Важливість

мистецтво

архітектури. Значення вибору формату

Параграф 44

15.04.
збереження

пам’яток

для створення виразної врівноваженої
композиції.

Літературне

Навичка читання вголос.

Читати

читання

тексти

незнайомі
вголос

хвилину,

за1

записувати

результати.
Опрацювати не менше
3 творів.
16.04.

Українська мова

Узагальнення

вивченого

навчального Впр 418(завд.3)

матеріалу. Виконання творчих завдань.

Повторення вивченого матеріалу.
Математика

Розв’язування прикладів і задач.

Контрольна робота №1
с.137-140 (збірник ).

Основи здоров’я

Самооцінка

і

поведінка

людини.

Упевненість і самовпевненість.
Літературне

Твори

сучасної

читання

літератури.

дитячої

української С.177-178.

Прочитати

оповідання Олександра
Єфрімова

«Тут

усе

є…». вивчити уривок з
оповідання

від

«Глянула вчителька –
на

снігу

написано

«заєць»…»

до

«…ніякого

оленя

не

побачила.»
Математика

Повторення

вивченого

матеріалу. Контрольна робота №7

Розв’язування прикладів і задач.
Я у світі
17.04.

Організація

навчального

с.172-174 (збірник)
проекту: Переглянути відео.

«Європейський Союз».
Трудове навчання Загальні

відомості

про

дизайн.

Оформлення та оздоблення виробів.
Практична

робота.

заготовок для писанок.

Виготовлення

