4 клас

28.04.2020

27.04.2020

Дата

Предмет

Завдання

Степ - Прочитати уважно с. 142-146. Дати відповіді на
Природознавство
питання. Виконати завдання в зошиті с. 59,60
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові.
Розв’язування задач.
-Номер 1013 – усно
-Номер 1014 – усно (28+30+32+44+26) :5=32
-Розв’яжіть задачу номер 1016 і перевірте з відповіддю.
1) 30*3=90 (кг) – з 3 ар
Математика
2) 50*2=100 (кг) – з 2 ар
3) 100+90=190 (кг) – з ділянки
4) 3+2=5 (ар) - усього
5) 190:5=38 (кг) – з одного ара середня врожайність
Відповідь: 38 кг – середня врожайність пшениці з 1 ара
Домашнє завдання: номер 1018, 1019
Грицько Бойко «Консультант»
Микола Сингаївський «Сміх для всіх».
Літ. читання
-Прочитати вірші с. 172,173
-Подумайте, як можна продовжити вірш «Консультант»
Об’ємний виріб «Квітка із сюрпризом».
Трудове навч.
-Виготовити квітку із сюрпризом. Дивись альбом с. 56
Фізична
Загально розвивальні вправи. Біг із різних вихідних
культура
положень. Біг 30 м із низького старту.
Повторення вивченого про звуки мовлення, позначення їх
буквами. Звуко-буквений аналіз слів. Усний переказ
тексту.
Укр.мова
-Прочитати текст вправи 354. Зробіть завдання 3 вправи
354.
-Прочитати і переказати зміст вправи 357.
-Розібрати слова за будовою вправи 358.
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові.
Задачі на знаходження середнього арифметичного.
-Номер 1020 – усно.
-Прочитати пояснення про письмове ділення
Математика
багатоцифрових чисел на числа другого десятка номер
1022.
-Розв’язати приклади номер 1026, задачу 1027-домашнє
завдання.
Урок позакласного читання. Прочитати твір Грицька
Літ.чит.
Бойка.
Звички і здоров’я. Формування звичок
Основи здоров`я Прочитати в підручнику с 151-153
Виконати в зошиті с. 59,60
Мої враження від подорожі. Ст. 184 вправа 1 читати і
Англ.мова
перекладати діалог. Вправа 4 утворити питання і дати
відповідь.
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Літ. читання

29.04.2020

Математика

Українська мова

Обр. мистецтво
Фізична
культура

30.04.2020

Я у світі
Англійська мова
Фізична
культура
Інформатика
Осн. христ. ет.

Контрольна робота.
Робота з літературним твором (письмово). Виконати в
зошиті с. 29,30,31.
1 варіант
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові
числа, якщо частка містить нулі. Відео-урок за посиланням
-Номер 1029,1030 – усно.
-Прочитати уважно пояснення ділення, коли частка
містить нулі номер 1030.
-Розв’яжіть приклади номер 1031.
-Розв’яжіть задачу 1032 (самостійно), а потім перевірте хід
виконання.
1) 17+19=36 (ф.) – усього файлів.
2) 7308/36=203 (Мб) – в одному файлі.
3) 203*17=3451 (Мб) – у першій капці.
4) 203*19=3857 ( Мб) – у другій папці.
Відповідь: 3451 Мб – розмір першої папки, 3857 Мб –
розмір другої папки.
Домашнє завдання: Виконати в зошиті номер 1034,
1035.
Повторення вивченого про спільнокореневі слова, будову
слів.
-Знайти спільнокореневі слова вправи 359.
Граб, грабовий, грабок.
Граблі, гребти, грабельки.
Ріг, ріжок, рогатий, ріжечок.
Ріж, різати, зрізаний.
-Прочитайте вправу 360 і виконайте 3 завдання.
-Домашнє завдання: Вправа 362, 2 завдання.
Композиція «Металеве мереживо міста (села) – на вибір.
Створити ажурну витинанку.
Вправи для запобігання плоскостопості. Елементи
футболу. Зупинка м’яча стегном.
Подорож до Китаю. Віртуальна подорож. Прочитати з
підручника с. 117-118.
Виконати завдання в зошиті с. 57
Тепер ти можеш… Сторінка 187 вправа 3 читати і
перекладати. Вправа 5 читати, вправа 6 письмово утворити
речення щоб відповідали тексту вправи 5.
Різновиди ходьби та бігу. Вправи для запобігання
плоскостопості. Елементи футболу. Ведення м’яча
способами обведенням стійок, «вісімкою», по колу.
Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з
числами.
Мова – Божий дар, яким слід правильно користуватися
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