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Завдання для дистанційного навчання 4 клас 

 

№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

Понеділок 30.03.2020 року 

1. Математика 
с. 122, №735, розглянути, у зошиті виконати №755-759 

Відео «Знаходження дробу від числа» 

2. Інформатика §26, с.131-137,  практикувати на комп'ютері 

3. Літературне читання с.118,  виразно читати  вірш, відповідати на питання 

4. Англійська мова 
Вивч. слова впр. 1, с. 128, впр. 1,2, с. 130. Чит. впр. 2, 

с. 130, пис. вправа у Google classroom, код xbet63m 

5. 
Образотворче 

мистецтво 
"Свято весняної природи",  намалювати на вибір 

   

Вівторок 31.03.2020 року 

1. Літературне читання 
с.118-119,виразно читати;відповідати на запитання  

підручника.    

2. Математика 
с.124, №760письмово, №761,762, 765 усно,№764, 766-769 у 

зошит 

3. Українська мова 

§42,с.152 розглянути таблицю, вивчити правило, 

впр.300,301 письмово. Відео: «Перша і друга дієвідміни 

дієслів. Особові закінчення дієслів» 

4. Російська мова 
с.121-123, упр.301 в тетрди, упр302,304 устно(ответы на 

вопросы после текста),упр305 письменно. 

5. Фізкультура  
Підтягування (хлопці), віджимання (дівчата); стрибки на 

скакалці. 

6. Я у світі 
§25, читати с.105-106. Робота в зошитіс45. 

Відео: «Звичаї та традиції різних народів» 

Середа 01.04.2020 року 

1. Українська мова 
с.154. впр.302(усно); вивчити правило, впр303,304,305  

письмово. 

2. Математика 
с.126,№771(письмово), №772,773(усно, правило вивчити) 

№774, 775, 776 в зошиті. 

3. Літературне читання  
с.119-121, читати виразно; відповідати на питання  

підручника 

4. Фізкультура 
Стройові вправи (ліворуч, праворуч, кругом),стрибки  

на скакалці. 

5. Англійська мова  Впр. 1, с. 132 (вивчити слова), впр.2, с. 132 (чит.) 

   

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=euGhx2Rf9S8
https://www.youtube.com/watch?v=ZSjuk8UdZDA&list=+PLSB63HdpuiJoreAyA28yhq3ZfDVXrLhht&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=1dlceYsgFD4
https://www.youtube.com/watch?v=1dlceYsgFD4
https://www.youtube.com/watch?v=E3pRQvQ9D40
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№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

Четвер 02.04.2020 року 

1. Українська мова  

с вчити правила.156,розглянути таблицю, впр.307 (творча 

робота, письмово), впр.308,309  

Відео: «Особові закінчення дієслів» 

2. Природознавство 
с.130-131,читати, вивчити позначення корисних копали 

на карті. Відео: «Корисні копалини» 

3. Російська мова 

с.123,упр 309 (письменно) упр.310 (устно),выучить правило, 

упр311, 312(А),313,314(все письменно) 

Відео: «Правописание гласных корне слова» 

4. Основи здоров’я  с.98-101.читати .переказувати, робота в зошиті 

5. Трудове навчання  

   

П’ятниця  03.04.2020 року 

1. Літературне читання 
с.121, читати про Остапа Вишню; що називають  

гуморескою,с.122 читати виразно з почуттям гумору 

2. Математика 
с127,№777,778,779 (усно, вивчити правило); №780 

№781,782,783, 784,786(письмово) 

3. Природознавство 
с.132-135, прочитати, вивчити визначення, знайти  

зазначені річки на карті. 

4. Фізкультура 

Комплекс ранкової зарядки; стройові вправи(повороти) 

підтягування(хлопці), віджимання (дівчата); стрибки на 

скакалці. 

5. Музичне мистецтво 

Презентація:  

«Подорож країнами світу разом із музикою» 

Відео: «Розспівки» 

   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VSAo_q2Q3qU
https://www.youtube.com/watch?v=mF8uxuyyptI
https://www.youtube.com/watch?v=mSpZ-l3fSEI
https://www.youtube.com/watch?v=LhftkVSxBqA
https://www.youtube.com/watch?v=URqPEcjFPWI

