
Завдання для дистанційного навчання Учнів 4 – А класу 

 

Понеділок 16.03. 

Завести зошити для дистанційного навчання під час карантину. 

1. Укр.мова -  §40 «Дієслова теперішнього часу»  с.147 впр.290 (усно),с.148 

впр.291,294 

https://www.youtube.com/watch?v=ig2stJUaR8k 

https://www.youtube.com/watch?v=tEoHKMa1pTk  

2. Математика -  с.138 №852,853,856 

3. Літ.читання  - с.124-133 (читати) 

4. Англ.мова – Англійська мова: підручник Ex. 1p.106; Ex.2,3 p.107;                                       

https://youtu.be/l7GLlIG3s64       

Виписати у словник з перекладом Ex. 1,2p. 116; Ex3 p.117; song Ex. 5p. 118. 

https://youtu.be/vPd7TaUhYTE  

 

Вівторок 17.03. 

1. Природа с.103-106 

2. Математика – с.138 №858-859 (усно),    861, 866 

3. Рос.мова. – с.113 упр.280 (усно), с.115 упр.283-285 (усно),сю116 упр.287 (Б) 

4. Літ.читання – П. с.133 – відповіді на питання, З.с.44-45 

 

Середа 18.03. 

1. Укр.мова - §41 «Дієслова майбутнього часу), с.150 впр.296-297 (усно), с.152 

впр.298 

2. Математика – с.139 №868 (усно),  869,874 

3. Літ.читання  - З.с.46-47 

 

Четвер 19.03. 

1. Основи зд-я – с. 123 – 134 

2. Я у світі – с.103-110  (с.102 – завдання «Скласти правила спільного життя 

землян») 

3. Літ.чит. - «Барвисте коромисло» с.82-86, З.с.48-49 

4. Укр.мова (1 і 2 гр) - §42 «Правопис особових закінчень дієслів»  с.152 впр.299 

(усно), с.153 – 155 (правила), впр.301,304.  

https://www.youtube.com/watch?v=1dlceYsgFD4  

 

П’ятниця 20.03. 

1. Математика с.140 №876 (усно), 883, 884. 

https://www.youtube.com/watch?v=oPXUQ8lx-T8&list=PLiDHZ9Gimyuv4Ct-

Fk1jNnkLjQQ_N5Q3v&index=36  

2. Природа с.107-112 

3. Рос.мова – с.118 упр.209,293, с.121 упр.302 (усно), упр.304 (усно) 

 

Понеділок 30.03. 

1. Літ.читання – «Барвисте коромисло» с.87-91 

2. Укр.мова – с.156-158 впр.306 (усно),    308, 309 

3. Математика – с.141 №886, 891, 894 
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Вівторок 31.03. 

1. Літ.читання - – «Барвисте коромисло» с.92-94 

2. Російська мова  - с.121 упр. 302 (усно), 304 (усно), с.124 (правило), 

упр.311,316 (Б). 

3. Математика – с.143 №895, 896 (усно),  897. 

4. Природа с.113- 115 

 

Середа 01.04. 

1. Укр.мова - § 43 с.158, впр.3010 (усно), 311, 313. 

2. Літ.читання - – «Барвисте коромисло» с.94-98 

3. Математика – с.144 №907, с.145, №909, 910. 

 

Четвер 02.04. 

1. Я у світі – с.106 – повідомлення про «Різноманітність культур і звичаїв 

народів», с.107-110 (читати) 

2. Основи зд-я – с.136-140 (читати) 

 

П’ятниця 03.04. 

1. Рос.мова с.129 упр. 326-327 (усно), с.130 упр.328, 332 (А,Б) 

2. Математика с.145 №913, 919, 920 

3. Укр.мова (1 і 2 гр) - §44 с.166 впр.316, 317, 318 (1) 


