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14.04.2020

13.04.2020

Дата

Предмет

Завдання

Природні зони України. Карта природних зон.
Прочитати в підручнику с. 132-134, розгляньте на 2-му
підручника карту природних зон.
Природознавство
Виконати завдання в зошиті с. 55-56
Відео-урок з природознавства можна переглянути за
посиланням
Письмове множення багато цифрових чисел на три
цифрові. Складання і розв’язування задач на зустрічний
рух.
Розглянути № 959 - усно. Порівняйте множення на
двоцифрове і трицифрове число.
Розв'язати приклади № 960 письмово в стовпчик.
Розгляньте задачу № 962 і перевірте відповідь.
1)
900:15=60 (км/год) – швидкість вантажного
Математика
автомобіля.
2)
900:10=90 (км/год) – швидкість легкового
автомобіля
3)
90+60=150 (км/год) – загальна швидкість
4)
900:159=6 (км/год) – зустрінуться
Відповідь: через 6 годин після виїзду автомобілі зустрілись
Виконати письмово завдання 966
Відео-урок можна переглянути за посиланням
Життя і творчість Всеволода Нестайка. Всеволод Нестайко
«Шура і Шурко».
Літ. читання
Прочитати біографію Всеволода Нестайка
с. 160.
Прочитати і вміти переказувати с. 161, 162.
Листівка до Великодня
Трудове навч.
Виготовити листівку до Великодня, дивитись альбом с. 54
Загально розвивальні вправи. Різновиди ходьби. Стрибки у
Фізична
висоту з розбігу способом «переступання». Вправи для
культура
розвитку витривалості.
Контрольна робота (списування)
Укр.мова
Списати текст с. 60 в зошиті
1 частина – контрольні роботи
Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові
виду 1578 * 403. Задачі на рух і на знаходження площі.
Завдання 969 ( усно)
Чому другий неповний приклад у першому прикладі
підписано під десятками а в другому прикладі під
сотнями?
Чому в другому прикладі множиною на трицифрове
число, а неповних добутків два?
Математика
Виконати в стовпчик номер № 970 – письмово.
Задача 971- розв’яжіть і перевірте з відповіддю.
1)
695 * 3 = 2085 (км) – пролетів літак за 3 години.
2)
642*2=1284 (км) – пролетів літак за 2 години
3)
2085+1284 =3369 ( км) – всього пролетів літак
4)
4500-3369=1131 (км) – залишилося.
Відповідь: 1131 км залишилося пролетіли літаку.
Розв’язати № 975, 976 – письмово.
Відео-урок можна переглянути за посиланням
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Всеволод Нестайко «Шура і Шурко» (продовження)
Прочитати 2 і 3 частину с. 162-165, вміти їх переказати.
Як досягти мети.
Прочитати с. 145,146,147
Основи здоров`я
Виконати завдання в зошиті с. 56, 57
Виконайте проєкт «Моя мета»
Міські види транспорту. Ст. 169 вправа 1 записати слова у
словник і вивчити. Ст. 169 вправа 2, прочитати і
Англ.мова
перекласти діалог, вправа 3 виконати тести і записати в
зошит. Ст. 171-172 читати текст.
Всеволод Нестайко «Шура і Шурко» (продовження).
Складання продовження оповідання.
Літ. читання
Прочитати в підручнику с. 165, дати відповіді на питання
с. 166. Продовжують оповідання самостійно усно.
Контрольна робота. Виконати контрольну роботу № 7, 1
Математика
варіант с. 28 в контрольному зошиті.
Правопис найуживаніших прислівників. Робота з
афоризмами і народними прикметами.
Вправа 342 – усно.
Українська мова Вправа 343 – прочитати і обгрунтувати думку Сковороди.
Поясніть правопис виділених прислівників.
Випишіть прислівники вправи 344.
Виконати письмово вправа 345.
Парки, сквери, бульвари
Обр. мистецтво
Намалюй фрагмент парку. Альбом с. 46
Загально розвивальні вправи. Різновиди ходьби. Вправи
Фізична
для формування правильної постави. Біг із різних вихідних
культура
положень. Біг 30 м із високого старту.
Подорож до Польщі.
Я у світі
Прочитати текст підручника с. 113,114. Виконати завдання
в зошиті с. 55
В аеропорту. Ст. 174-175 записати слова у словник і
Англійська мова вивчити, текст прочитати. Ст. 176 вправа 2 письмово
(тести до змісту тексту).
Фізична
Загально розвивальні вправи. Різновиди ходьби. Біг із
культура
різних вихідних положень. Біг 30 м із низького старту.
Інформатика
Використання логічних висловлювань з «якщо - то...».
Вчимося бути обачними. Кожна людина має бути
Осн. христ. ет.
поміркованою у вчинках.
Мішані ліси
Природознавство Прочитати с. 134-138
Виконати завдання в зошиті с. 56,57,58
Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа
без остачі та з остачею. Середнє арифметичне.
№ 977, 978 – усно.
Математика
Задача № 981-усно.
Письмово виконати № 979
Виконати завдання в зошиті № 985, 986
Урок розвитку зв’язного мовлення.
Українська мова Текст розповідь за фотослайдами. Виконати с. 47, 48, 49,
50 в зошиті з розвитку мовлення.
Марія Чумарна «Казка про друга».
Прочитати першу частину казки з підручника с. 166, 167,
Літ. читання
168.
Поставити 3 питання до першої частини казки.
Логіка
Розв’язати завдання з логічним навантаженням №984, 999
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