4 клас

18.05.20

Дата

Предмет

Завдання

Природознавство
Контрольна робота
Природознавство
-Виконати контрольну роботу в контрольному зошиті с.
21,22.
Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові
числа. Задачі на зустрічний рух
-Номер 1085 – усно.
-Номер 1086 – усно
613:200=2 (ост.13)
5448:600=9 (ост.48)
-Номер 1087 – уважно прочитайте пояснення ділення на
три цифрове число.
-Номер 1088 – розв’яжіть самостійно.
Математика
2268:324=7
-Задачу 1090 розв’яжіть самостійно і перевірте з
відповіддю.
1)
475+450=925 (км/год) – швидкість зближення
літаків.
2)
2775:925=3 (год.)
Відповідь: через 3 години літаки зустрінуться.
-Домашнє завдання номер 1091, 1092.
Відео-урок https://youtu.be/kJRbr_hN_g4
Володимир Рутківський «Як складають вірші».
-Дочитати твір с. 182,183.
Літ. читання
-До яких рядків, що склали Настя з Ганнусею, ви б могли
придумати свій варіант. Спробуйте!
Трудове навч.
Фізична
культура
Укр.мова

19.05.20

Математика

Літ.чит.
Основи здоров`я
Англ.мова

Створення і декорування моделей одягу та взуття.
- Дивись альбом с. 58.

Підготовчі вправи. Загально розвивальні вправи. Ловіння
м’яча двома руками, передачі м’яча однією рукою на місці
(в парах, трійках, колі).
Підсумкова контрольна робота
Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові.
Складання і розв'язування задач.
-Номер 1093 – усно.
Номер 1098 – самостійно. Перевірте відповідь.
1)1год = 60 хв
60:3*2=40 (хв) – триває один урок.
2)60:6*1 = 10 (хв) – триває одна перерва
3)40*3 = 120 (хв) – тривають 3 уроки.
120 хв = 2 год.
4)10*2 = 20 (хв) – тривають 2 перерви.
5)2 год + 20 хв = 2 год 20 хв – тривають три уроки і дві
перерви.
Відповідь: 2 год 20 хв тривають три уроки і дві перерви.
-Домашнє завдання: номер 1099, 1100.
Микола Сингаївський «Дощ із краплі починається».
-Вивчити вірш напам'ять
Дії при пожежі влітку.
-Прочитати с. 95-99.
Контроль письма
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20.05.20
21.05.20
22.05.20

Узагальнення по темі «У кожного є співуча пір’їнка».
Літ. читання
-Переглянути твори с. 174-184.
-Дати відповіді на питання с. 185.
Повторення вивченого матеріалу.
-Задача 1101 – розв’яжіть самостійно і перевірте відповідь.
1) 768:6 = 128 (га) – 1 трактор за 8 змін.
2) 128:8 = 16 (га) – 1 трактор за 1 зміну.
3) 16*5 = 80 (га) – 1 трактор за 5 змін.
Відповідь: 80 га може зорати 1 трактор за 5 змін.
Математика
-Задача 1102 – самостійно.
1) 330*4 = 1320 (кг) – маса мотоциклів.
2) 3690 – 1320 = 2370 (кг) – маса легкових автомобілів.
3) 2370:3 = 790 (кг) – маса легкового автомобіля.
Відповідь: 790 кг маса легкового автомобіля.
-Домашнє завдання: номер 1103,1104 (с.170)
Урок розвитку зв’язного мовлення.
Українська мова -Текст-міркування «Чому мені подобається власне ім’я».
-Виконати завдання в зошиті с. 53, 54, 55.
Композиція «Україна - моя Батьківщина»
Обр. мистецтво
-Намалювати композицію.
-Дивись альбом с.54.
Різновиди ходьби та бігу. Вправи для запобігання
Фізична
плоскостопості. Фінти «відходом», «ударом»,
культура
«зупинкою». Віднімання м’яча вибиванням у суперника.
Внесок українців у досягнення науки, культури та спорту.
-Прочитати с. 132 -135.
Я у світі
Стаття «100 всесвітньо відомих українців»
http://info360.news/ovsyanik/100-vsesvitno-vidomihukrainciv/
Англійська мова Контроль читання
Підготовчі вправи. Різновиди ходьби та бігу. Удари
Фізична
вивченими способами на точність. Фінти «відходом»,
культура
«ударом», «зупинкою». Віднімання м’яча вибиванням у
суперника.
Кодування інформації. Кодування та декодування
Інформатика
інформації.
Осн. христ. ет..
Вчимося приймати корисні поради.
Тіла і речовини.
-Прочитати с. 162-166.
Природознавство
-Дати відповіді на питання після параграфів.
https://youtu.be/GJULW0ZZFmQ
Натуральний ряд чисел. Будова натурального числа у
десятковій системі числення.
-Прочитати с. 172.
-Самостійно розв’язати задачу 1105 і перевірити відповідь:
1)
70:14 = 5 (раз.) – 70 кг хліба більше ніж 14 кг.
Математика
2)
10*5 = 50 (кг) – борошна потрібно.
Відповідь: 50 кг борошна потрібно для приготування 70 кг
хліба.
-Домашнє завдання: номер 1106, 1107 (с.170). Повторити
таблицю множення і ділення.
Онлайн-урок https://youtu.be/9pVAVejnXjQ
Повторення вивченого про часи дієслів.
-Вправа 380 (2) – виконати 2 завдання.
Українська мова
-Домашнє завдання: вправа 381 (2, 3 завдання). Повторити
правила про часи дієслів
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Літ. читання

Логіка

Урок позакласного читання.
-Твори українських письменників для дітей. Прочитати
Приймачук Т.І.
твір для дітей українського письменника.
1. Відновити рівності, вставляють знаки арифметичних дій.
27...9...3 = 729
27...9...3 = 1
27...9...3 = 54
27...9...3 = 240
27...9...3 = 9
27...9...3 = 13
400...60...3 = 220
640...400...2 = 440
Приймачук Т.І.
2. На лаві сидить Маринка, її мама, бабуся і лялька. Бабуся
сидить поряд із онукою, але не поряд із лялькою. Лялька
не сидить поряд із мамою. Хто сидить поряд з мамою
Маринки?
а) Маринка;
б) бабуся;
в) Маринка і бабуся;
г) Маринка і лялька;
д) бабуся і лялька.

