
4 клас 

Дата Предмет Завдання Вчитель 

1
2
.0

5
.2

0
2
0

 

Укр.мова 

Повторення вивченого про функціональне значення в 

мовленні різних частин мови.  

-Вправа 374 (усно)  

-Вправа 375, 2 завдання.  

-Домашнє завдання. Вправа 378, 2 завдання.  

-Повторити правила про дієслово с. 

134,142,143,144,146,147,151,152,153,154,155,156,157. 

Приймачук Т.І 

Математика  

Знаходження значень виразів на сумісні дії з 

багатоцифровими числами. Ділення іменованих чисел.  

-Номер 1070 – усно.  

-Розгляньте номер 1068. 

26 т 496 кг : 92 = 26 496 кг : 92 = 288 кг 

-Розв’яжіть другий приклад.  

-Задачу номер 1071 – самостійно і перевірте з відповіддю.  

1) 506 : 23 = 22 (ц) – гречки з 1 га 

2) 22 * 2 = 44 (ц) – рису з 1 га.  

3) 44*18 = 792 (ц) – рису з 18 га 

Відповідь:  792 ц рису з 18 га зібрали 

-Домашнє завдання: номер 1074,1075. Повторити таблицю 

ділення. 

Приймачук Т.І 

Літ.чит. 

Урок позакласного читання.  

-Прочитати твір українського письменника для дітей з 

позакласного читання. 

Приймачук Т.І 

Основи здоров`я 

Здоровий спосіб життя 

-Практична робота с. 157 з підручника. 

-Намалюйте малюнки, плакати про здоровий спосіб життя.  

https://youtu.be/6HCBU3UkVfY 

Приймачук Т.І 

Англ.мова 

Лексико-граматичні тести. Подорож. 

І. Find a superfluous word. Знайди зайве слово. 

   1. by car, by bus, by taxi. 

   2. America, on foot, London, Scotland. 

   3. Polly, comfortable, pleasant, interesting. 

   4. we, he, travelling, she. 

II. Open the brackets using Present Perfect Tense. Відкрити 

дужки використовуючи теперішній доконаний час. 

Поставити допоміжне дієслово has або have до слова яке в 

дужках добавити закінчення –ed. 

    I . . . (open) the door. 

    I . . . (visit) Kyiv. 

    She . . . (paint) a picture. 

    The bus . . . (turn) left. 

III. Match the pairs. З’єднати пари. 

1. подорож                                  a. tram 

2. квиток                                     b. passenger 

3. пасажир                                   c. travelling 

4. аеропорт                                 d. ticket 

5. тролейбус                                e. trolley-bus 

6. трамвай                                    f. airport 

Ковч Н.В. 
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 Літ. читання 

Володимир Рутківський «Як складають вірші»  

-Прочитати с. 179,180,181. 

-Спробувати свої варіанти складання віршів. 

Приймачук Т.І. 

Математика Знаходження значень виразів на сумісні дії з Приймачук Т.І. 

https://youtu.be/6HCBU3UkVfY


багатоцифровими числами. Дії з іменованими числами. 

Розв’язування рівнянь.  

-Номер 1076 – усно.  

-Номер 1079 – скласти рівняння самостійно.  

-Задача 1980-  самостійно і перевірте  відповідь.  

1) 1445-245 = 1200 (ц) – решта картоплі.  

2) 1200:6*5=1000 (ц) – продав картоплі.  

Відповідь: 1000 ц картоплі продав фермер.  

-Домашнє завдання: номер 1083,1084 

Українська мова 

Контрольна робота. Диктант. Підготуйте свої зошити 

робочі, запишіть 13 травня, Диктант.  

Подивіться відео-урок диктант, пишіть і надішліть на 

Viber.  

Приймачук Т.І. 

Обр. мистецтво 

Композиція «Сади цвітуть»  

-Дивись альбом с. 52 

Майстер-клас  

Приймачук Т.І. 

Фізична 

культура 

Загально розвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. 

Вправи для запобігання плоскостопості. Удари вивченими 

способами на точність. Віднімання м’яча вибиванням у 

суперника. 

Ковч Н.В. 
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Я у світі 
Усім світом охороняємо природу, культуру різних народів.  

-Прочитати і дати відповідь на питання с. 121-131. 
Приймачук Т.І. 

Англійська мова Контроль аудіювання.  Ковч Н.В. 

Фізична 

культура 

Різновиди ходьби та бігу. Вправи для запобігання 

плоскостопості.  Фінти «відходом», «ударом», 

«зупинкою». Віднімання м’яча вибиванням у суперника. 

Ковч Н.В 

Інформатика 
Пристрої введення та виведення інформації. Зберігання 

інформації. Носії інформації. 
Приймачук І.В. 

Осн. христ. ет.  Гурич Н.М. 
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Природознавство 

Заповідні території та охорона природи в Україні.  

-Прочитати с. 155-161, дати відповіді на питання с. 160. 

Онлайн-урок за посиланням  

Приймачук Т.І. 

Математика 
Контрольна робота 

-Написати с. 32, 1 варіант в контрольному зошиті. 
Приймачук Т.І. 

Українська мова 

Повторення вивченого про зв’язок слів у реченні.  

-Списати, розкриваючи дужки вправу 379. 

-Виконати 2 і 3 завдання.  

-Повторити правила про іменник. 

Приймачук Т.І. 

Літ. читання 

Контрольна робота.  

Навичка читання вголос (усно). 

с. 35, 36 «Щедра кишеня» і дати відповіді на питання.  

Робота 8. 

Читати 1 хв – порахувати кількість слів,  дочитати текст, 

дати відповіді на питання. 

Приймачук Т.І. 

Логіка 

Розв’язати задачі: 

1.У батька двоє дорослих синів різного віку. На питання, 

скільки років кожному, вони відповіли:  

Батько:  «Мені разом із синами 160 років» 

Старший син: «Я старший від брата на 10 років». 

Молодший син: «Мені разом із батьком 110 років». 

Скільки років старшому синові? 

2.За дві груші дають 3  яблука, а за 6 яблук – півтора 

десятки слив.  

Скільки слив дадуть за 12 груш? 

Приймачук Т.І. 

 

https://youtu.be/NzmdPzx2tzs
https://youtu.be/KTCMiBFRREk
http://megisitzosch.at.ua/05_02/audijuvannja.pdf
https://youtu.be/nkXrFCOke38

