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Літ.чит.
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Літ. читання

Математика

Завдання
Порівняльна характеристика прислівників з іншими
частинами мови. Узагальнення і систематизація знань і
вмінь з розділу «Прислівник»
- Виконайте вправу 346 (2 завдання)
- Дайте відповіді на питання по таблиці. Вправа 348.
- Скласти і записати казку. Вправа 350 (1, 2 завдання).
- Дати відповіді на питання для повторення с. 176
Онлайн-урок можна переглянути за посиланням
Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові.
Розвязування рівнянь. Задачі на знаходження середнього
арифметичного.
- Розглянь запис дії ділення і прочитай пояснення номер
987.
- Виконайте приклади номер 988
- Розгляньте задачу номер 989 і звірте з відповіддю.
1)
1 ц. 23 кг * 8 = 123 *8 = 984 (кг) – маса восьми
білуг.
2)
984 : 12 = 82 (кг) – маса одного осетра.
Відповідь: 82 кг – маса одного осетра.
- Розгляньте задачу номер 991 (усно).
- Вивчити правило на с. 157 про знаходження середнього
арифметичного кількох чисел.
- Розгляньте задачу 992 (усно)
- Розгляньте розв’язок задачі
1) 2 кг 200 г + 1 кг 600 г = 3 кг 800 г – маса двох кролів
2) 3 кг 800 г :2 = 3800 : 2 = 1 кг 900 г – середня маса
Відповідь : 1 кг 900 г – середня маса кролів
Розв’язати номер 994,995
Марія Чумарна «Казка про друга» ( продовження).
- Прочитати другу частину с. 168,169.
- Які пригоди описані в другій частині? Знайди та прочитай
ще раз роздуми хлопчика.
Повага і самоповага
- Прочитати з підручника с. 148, 149, 150
- Виконати завдання в зошиті с. 58
Різновиди ходьби. Загально розвивальні вправи для
формування правильної постави. Біг із різних вихідних
положень. Біг 30 м з високого старту.
Марія Чумарна «Казка про друга» (продовження).
-Прочитати третю частину казки.
- Підготуйся вдома переказати казку так, ніби ти став
учасником подій.
- Хто був справжнім другом хлопчика? Довести свою
думку.
Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування
рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного.
- Усно розв’язати приклади номер 996.
- Усно розгляньте задачу номер 1000.
- Розв’яжіть рівняння номер 998. Зверніть увагу на третє
рівняння.
(Х:40) – 30 =130
Х:40 =130+30
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Х:40=160
Х=160*40
Х=6400
(6400 : 40) -30=130
Виконати завдання номер 1001, 1003
Відео
Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь по темі
«Прислівник»
Українська мова
-Виконати в контрольному зошиті частина 2, с. 58,59 – 1
варіант.
Композиція «Веселий фонтан»
Виготовити макет фонтану за зразком с. 48, альбом або за
Обр. мистецтво
власним задумом.
Як малювати водяний фонтан по кроках
Різновиди ходьби. Загально розвивальні вправи для
Фізична
формування правильної постави. Біг із різних вихідних
культура
положень. Біг 30 м з високого старту.
Подорож до Великої Британії
- Прочитати с. 115,116
Я у світі
- Виконати завдання в зошиті с. 56
Онлайн-подорожі
Мої враження від подорожі. Ст. 181-182 вправа 1 читати.
Англійська мова
Вправа 4 ст. 183 зробити письмово.
Різновиди ходьби. Загально розвивальні вправи для
Фізична
формування правильної постави. Біг із різних вихідних
культура
положень. Біг 30 м з високого старту.
Перетворення інформації. Перетворення інформації з
Інформатика
текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм.
Вчимося ввічливості. Пошана та ввічливість – ознаки
Осн. христ. ет..
християнства. Словом можна поранити та сцілити.
Лісостеп
- Прочитати в підручнику с. 139-142, дати відповіді на
Природознавство питання.
- Виконати завдання в зошиті с. 58,59
Онлайн-урок за посиланням
Письмове ділення багато цифрових чисел на двоцифрові.
Задачі на знаходження середнього арифметичного.
- Прочитайте пояснення, як виконано ділення номер 1004.
Математика
- Розв’яжіть приклади номер 1006.
- Розв’яжи задачу номер 1008, дивись на пояснення задачі
номер 1000.
- Виконати завдання номер 1012.
Повторення вивченого
- Спишіть вправу 351 ( завдання 1, 2, 3)
Українська мова - Вправа 352 (1, 2) - усно
- Виконати завдання вправи 353 (2). (можна любий текст).
- Повторити правило, що таке текст с. 11-21
Всеволод Нестайко «Зі сміхом треба бути обережним...»
Галина Малик «Мавпині іменини»
- Прочитати с. 171,172.
Літ. читання
- Дати відповіді на питання с. 172.
- Розіграйте сценку за цим віршем вдома так, щоб Мавпа й
гості були задоволені.
Розв’язування логічних задач.
Логіка
Задача 1010, 1017 з підручника «Математика»
Задачі на розвиток логічного мислення
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