08.04.2020
1-А клас
Математика

07.04 - Виконати завдання 7, 9-усно,а завдання 8 – письмово.
06.04 - с.118, виконати номери 1,2 –усно, номери 3,4-письмово.
03.04. – Пригадуємо.
https://youtu.be/YZmlAgRdRa4
С.115 підручника ,виконати номери 3,4.
31 03 1-А клас .Математика.с.108,виконати номер 1-5.
https://www.youtube.com/watch?v=R7aLATTh7oY&feature=youtu.be

30 .03. .Повторення:»Утворення чисел другого десятка»
https://www.youtube.com/watch?v=wbUXEwBfxMU&feature=youtu.be

Підручник, Заїка
с.111, завд. 2,4,5
с.112, завд. 1,2,3,4.
С.114, завд. 1-5
https://www.youtube.com/watch?v=i4xTjD9qFro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3jAcQKpzFt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cvGN0pTrmaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f9mt5NudSTc&feature=youtu.be

Українська мова

07.04.Повторюємо букву еф. Записати відгадки,поділити слова- відгадки на склади
для переносу.
https://youtu.be/bRqcSoW_1VU
06.04 – літера еф, написати у зошити з друкованою основою,читати текст на сторінці
букваря та тренажері на відповідну літеру.Тема тижня: «Навіщо ми їмо»
https://youtu.be/O2yFvtcFT0w

03.04. – Продовжити оповідання і записати його.
https://youtu.be/kXJfHEE8lMw
Усно виконати решту завдань.
30.03.Тема:»Буквосполучення Дз»
https://www.youtube.com/watch?v=AROSJl5f_tE&feature=youtu.be

Українська мова
(Попіловська І. В.)

Списати текст ,малюнки замінити словами

У зошиті з друкованою основою. Літери «ща» та»еф»

Читати книжки-тренажери та букварі на ці ж літери.
31.03 Презентації до уроків 34, 35
https://pp-books.com.ua/prezentatsiyi-navchannia-gramoti-pismo-chitannia-1-klas-chastina-2

 Літера «ща»




Англійська мова

https://video.novashkola.ua/1-klas/ukrayinska-mova-1-klas/urok-29/
https://www.youtube.com/watch?v=Lcrbx3zv4g0
https://www.youtube.com/watch?v=l5-HgFB_KDI

 Літера «еф»
 https://video.novashkola.ua/1-klas/ukrayinska-mova-1-klas/urok-30/
 https://www.youtube.com/watch?v=5oJRJdzbu64
08.04.
1) переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=8bQuE-uoaas
2) вивчити слова з с. 90.
3) виконати впр.1 с.68(з)
10.04.
1).переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=pkZCjkbOTN0
2) вивчити слова на с.92.
3) Виконати впр.1.с.69,впр.2,с.70(з).
31.03. 1нгл...мова.Іжа. Уподобання в іжі.
1).Прописати літеру Yy(вай).
2). Читати картку 3(в папці з файлами) 10 разів.

Мистецтво

3). Вивчити слова з теми pasta, soup,meat.
3.04.англ.мова. Моя улюблена іжа.
1). Прописати літеру Zz.
2). Повторити слова з теми.
3). Читати картки 1,2,3(по 3 рази кожна).
06.04, 09.04
Тема: «Весняні мотиви. Писанка»
Опрацювати матеріал https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/
%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-53?authuser=0
02.04
Тема: «Весну зустрічаємо» Опрацювати матеріал
https://sway.office.com/QvyfVPDwKoTO1eEe?ref=Facebook&loc=play&fbclid=IwAR1ayE5cX_dwO
E5Z2rXyYJ2X_DvMnGA2-XSSSjzhkF8xtMiBWvqJ5HgpgV0

Основи здоров'я
Технологічна
галузь

03.04 – https://youtu.be/iD1FBS-uNLQ
https://youtu.be/cb0kccass8g
Записати продукти,у яких містяться вітаміни-А.С.Д.
07.04 - Виконати колаж на тему:"Корисна і шкідлива їжа"

1-Б клас
Мистецтво

06.04, 09.04
Тема: «Весняні мотиви. Писанка»
Опрацювати матеріал https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1
%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-53?authuser=0
______________________________________________________________________________
02.04
Тема: "Весну зустрічаємо" Опрацювати матеріал
https://sway.office.com/QvyfVPDwKoTO1eEe?ref=Facebook&loc=play&fbclid=IwAR1ayE5cX_dwOE5Z2r
XyYJ2X_DvMnGA2-XSSSjzhkF8xtMiBWvqJ5HgpgV0

Англійська
мова

07.04.
1).переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=8bQuE-uoaas
2) вивчити слова з с. 90 3.) виконати впр.1 с.68(з)
10.04.
1).переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=pkZCjkbOTN0
2) вивчити слова на с.92.
3) Виконати впр.1.с.69,впр.2,с.70(з).
_____________________________________________________________________________
31.03. англ..мова.Іжа. Уподобання в іжі.
1).Прописати літеру Yy(вай).
2). Читати картку 3(в папці з файлами) 10 разів.
3). Вивчити слова з теми pasta, soup,meat.
3.04.англ.мова. Моя улюблена іжа.
1). Прописати літеру Zz.
2). Повторити слова з теми.
3). Читати картки 1,2,3(по 3 рази кожна).

1-В клас
Математика

03.04 - Порозрядне додавання. Завдання 1-5, с.189-190 підручника, автор Гісь
06.04 – Порозрядне додавання. Завдання 1-5, с.114 підручника, автор Заїка
07.04 - Порозрядне віднімання. Завдання 1-3, с.192 підр., автор Гісь
08.04 – Порозрядне віднімання. Завдання 1-3, с.193 підр., автор Гісь.
10.04 – Порозрядне додавання і віднімання. Завдання 3, с.114 підр., завдання 4
с.115, автор Заїка.
________________________________________________________________________
01.04
Завдання на картках.
https://www.youtube.com/watch?v=t6a3DG1pPhg&feature=youtu.be

Українська мова

_________________________________________________________________________
Підручник, Заїка:
 С.107, завд. 3, 4, 5
 С.110, завд. 3, 4, 5
 С.111, завд. 1-5
 С.112, завд. 1-4
03.04 – написати диктант «Весна»
Опрацювати теоретичний матеріал с.47. «Українська мова. Буквар» автор Іваниця.
Вивчити веснянку напам‟ять. Прочитати народну казку на вибір
06.04 – Перенесення слів із рядка в рядок. Усі завдання на с.14-15, «Післябукварик»,
автор О.Л.Іщенко.
Читати та переказувати с.72, «Українська мова. Буквар» частина 2, автор
Большакова.
07.04 – Перенесення слів із рядка в рядок. Завдання 3,4 на с.18-19, «Післябукварик»,
автор О.Л.Іщенко.
с.53-54. «Українська мова. Буквар» автор Іваниця. Прочитати казку.
08.04 – Скласти та записати текст-розповідь за малюнком с.52. Виразно навчитися
читати усмішку «Ящірка».
10.04 – Списування з друкованого тексту, с.52 «Українська мова. Буквар», автор
Іваниця.
________________________________________________________________________
01.04 - Тема "Буквосполучення дж"
Виконати завдання у зошиті із друкованою основою.
Читати Буквар, с.44
https://www.youtube.com/watch?v=Co-AwHFcS6w&feature=youtu.be

________________________________________________________________
31.03
Вивчити абеткову пісеньку.
Переглянути відео, записати назви усіх місяців, зробити звукові моделі весняних
місяців.
https://www.youtube.com/watch?v=mBDU8UwJdpM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rQsAsvbov2o&feature=youtu.be
________________________________________________________________

30.03
Українська мова
Тема "Буквосполучення дз"
Письмові завдання у зошитах з друкованою основою, читати буквар (Іваниця) с.3839
Математика
Тема "Читання і запис чисел в межах 100"
Підручник, Заїка
С.113, завдання 1-4
__________________________________________________________
У зошиті з друкованою основою. Літери "же" та "ща"
Читати книжки-тренажери та букварі на ці ж літери.

Англійська мова
(Бондарчук Т. О)

Мистецтво

06.04. 1).переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=8bQuE-uoaas
2)вивчити слова з с. 90 та виконати впр.1 с.68(з)
09.04.1).переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=pkZCjkbOTN0
2).вивчити слова на с.92.3). Виконати впр.1.с.69,впр
_________________________________________________________________________
31.03. англ..мова.Іжа. Уподобання в іжі.
1).Прописати літеру Yy(вай).
2). Читати картку 3(в папці з файлами) 10 разів.
3). Вивчити слова з теми pasta, soup,meat.
3.04.англ.мова. Моя улюблена іжа.
1). Прописати літеру Zz.
2). Повторити слова з теми.
3). Читати картки 1,2,3(по 3 рази кожна).
___________________________________________________________________
Вивчити слова з теми'' Іжа". Читати картку 1 (слова та картка в папці з файлами).
Повторити літери від Aa до Ww.
07.04, 10.04
Тема: «Весняні мотиви. Писанка»
Опрацювати матеріал https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/
%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-53?authuser=0
_________________________________________________________________________
03.04
Тема: "Весну зустрічаємо" Опрацювати матеріал
https://sway.office.com/QvyfVPDwKoTO1eEe?ref=Facebook&loc=play&fbclid=IwAR1ayE5cX_dwO
E5Z2rXyYJ2X_DvMnGA2-XSSSjzhkF8xtMiBWvqJ5HgpgV0

ЯДС

09.04 – виконати завдання у зошиті с.37-40. Створити аплікацію «Великодній
кошик»
02.04 – виконати завдання у зошиті с.33-36. Намалювати первоцвіти

2-А клас

Математика

08.04 – Самостійна робота на картках.
03.04 - с.193, з.4, 6.
_________________________________________________________________
30.03 Таблиця множення на 3. Математика с.189, з.2; с.190, з.7
31.03 Математика с.189, з.1; с.190, з.8.
https://www.youtube.com/watch?v=bZgxUgkrYqA&feature=youtu.be

01.04 - с.192, з.6; с.191, з.2; таблиця множення на 4.
https://www.youtube.com/watch?v=N5GUoar-r8w&feature=youtu.be

08.04 – с.67,з.8.
03.04 - с.66. з.4; с.58-59. з.1(читати)
02.04 – діагностична робота. Іменник. Прикметник. Дієслово.
01.04 с.64 (читати виразно вірш). Виписати слова за зразком: Соловейко (що робить?)
зустрічає.
Українська мова

Англійська мова
(Полозюк Ю. О)

30.03 Укр. мова с.63, з.6(вивчити вірш);

с.65, з.3.

31.03 https://www.youtube.com/watch?v=206UifT1Bxg&feature=youtu.be
с.63, з. 6(записати слова- назви предметів і слова - назви дій. За зразком.). Підручник
ЯДС тема 8, с.78
___________________________________________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=3nhKt22TTmI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mWTDKTH-EkE&feature=youtu.be
 На 06.04
1) Переглянути відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=rq_k0qL5Pio
2) Виконати SB Ex.3 (p.84)
3) Виконати WB Ex.1 (p.53)
4) Вивчити слова p.84 (усно і письмово).
 На 07.04
1) Переглянути відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=cJ0JHIyq5OI
2) Виконати WB Ex. 1,2 (p.54)
3) Вивчити слова p.85
 На 09.04
1) Виконати SB Ex.1,2,3 (p.86)
2) Повторити слова по темі «My favourite food».
__________________________________________________________________________
 На 16.03.2020
1) Навчитись писати слова р.77
2) Читати картку (с.24)
3) WB Ex.2 (p. 49)
 На 17.03.2020.
1) Взавтра вчимо слова р.78
2) Виконуємо вправу на картці (skirt - спідниця, turtle - черепаха)
3) Виконуємо в робочому зошиті впр.1 (с.50)
 На 19.03.2020.
1) Навчитись писати слова р.78
2) Читати вправу 2 на картці (с.25)
3) Подивитись відео та виконати WB Ex.2(p.50) https://youtu.be/frN3nvhIHUk
 16.03.2020
Тема: Моя улюблена їжа.
1) Навчитись писати слова р.77
2) Читати картку (с.24)

3) WB Ex.2 (p. 49)
 17.03.2020.
Тема: Моя улюблена їжа. Харчування.
�Взавтра вчимо слова р.78
�Виконуємо вправу на картці (skirt - спідниця, turtle - черепаха)
�Виконуємо в робочому зошиті впр.1 (с.50)
 19.03.2020.
Тема: Їжа. Здорове харчування.
�Навчитись писати слова р.78
� Читати вправу 2 на картці (с.25)
�Подивитись відео та виконати WB Ex.2(p.50)
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk&feature=youtu.be

30.03.2020.
Тема: Їжа. Улюблена та неулюблена їжа.
Виконати завдання відеоуроку.
Виконати впр.3 (с.79) у підручнику - усно та скинути д/з в аудіо або відеоформаті у
приватні повідомлення.
 31.03.2020.
Тема: Щоденні справи.
Вивчити слова с.80
Виконати впр.1 (с.51) у робочому зошиті.
02.04.2020.
Тема: Харчування та щоденні справи.
Вивчити слова на с.80 (на диктант).
Виконати впр.1 (с.80) у підручнику, впр.2 (с.81) - письмово.
Переглянути мультфільм про Gogo.
https://www.youtube.com/watch?v=MCxnJWRpMXI&feature=youtu.be

Інформатична
галузь

Мистецтво

07.04. – д/з Інформація для дітей і дорослих, приватна, особиста, сімейна, колективна,
публічна. Виконати завдання за посиланням:
https://sites.google.com/view/interaktivnivpravi2/12%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0?authuser=0
_________________________________________________________________________
31.03. «Читання інформаційних знаків. Створення власних. Орієнтування за
допомогою інформаційних знаків та позначок на цифрових пристроях і у доступному
середовищі». Виконати інтерактивні вправи за посиланням:
https://sites.google.com/view/interaktivnivpravi2/11%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D
0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2
____________________________________________________________________
Переглянути відео, зупиняючи перед відповіддю, щоб перевірити власний результат.
https://drive.google.com/file/d/1hcpE6A3Lw03GnxuLLpS5Cc46nBPIC9V3/view
06.04, 09.04
Тема: «Народні свята. Писанка»
Опрацювати матеріал https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-

%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-53?authuser=0
__________________________________________________________________________
02.04
Тема: Чарівні перетворення. Опрацювати
https://sway.office.com/35YtOz28ZQGGHgd1?ref=Facebook&loc=play&fbclid=IwAR22xY5SQ1uljwu
eJkBczuBhZzo5AUXOHUM84Ac2_Tin7RAdCczTm9Cz6fM

Намалювати один із запропонованих варіантів квітів
https://pustunchik.ua/ua/treasure/draw/risuyem-vesenniyetsvety?fbclid=IwAR3ko_iMmYcsjCKvrY__mjhezlZL7gAJRHrjkutJu0t0kSacoZLhm1uhCAg

Технологічна
галузь
Мовнолітературна
галузь

Виготовлення журавлика в техніці орігамі.
https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI&feature=youtu.be

2 квітня - Міжнародний День Дитячої Книги!!!
Пропоную Вам разом зі своєю дитиною почитати цікаву книжку та потім обговорити
її у колі родини.
Свої враження, фото і відео із улюбленою книжкою викладайте у вайбер!

2-Б клас
Оновлення:
Цього тиждня завдання карткові.
Додатковий зошит стр. 21-25
https://www.youtube.com/watch?v=9xor4QX0PcE&feature=share&fbclid=IwAR3qmVH8NhIQC03yr
yamw0gQFooNDFXQdN3nia2CFsT0QdE04Y3Fs5rmsDQ

Математика

_________________________________________________________
Додатковий зошит стр.16-20
Старий підручник
 № 587, 579
 №581, 584
 №583, 585
https://www.youtube.com/watch?v=fif9FRH7teM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tFUoH21hWaQ&fbclid=IwAR0Oca_wSQ1_GICCt1Nth22BcDvCx
AR-8zhhlq8nrNpRpIyOlfxUV9kIwZc

Українська мова

Англійська мова

Природознавство

Мистецтво

стр. 53 впр 2 письмово
стр. 56-57 читати і останнє завдання виконати письмово
стр. 58-59 читати і завдання 1,2 виконати письмово. Дібрати заголовок.
Оновлення:
06.04 – Моя улюблена їжа. Вивчити 5 слів, ст.77 (7а) навчитися писати ці слова.
Робочий зошит впр.2, ст.49
07.04 – Моя улюблена їжа. Харчування. Вивчити 7 слів, ст. 78 (7b) Виконати впр. 1,2
ст.50 ( РЗ) Подивитись відео
https://youtu.be/frN3nvhIHUk
10.04 – Їжа. Здорове харчування. Повторити слова. Вивчити правило ст.79. Виконати
впр. 3, ст.79 (усно)
__________________________________________________________________________
30.03 Навчитися читати текст про Київ (SB) ex. 1, p. 72
31.03 Виконати вправи в WB: ex. 1, 2, p. 73, ex. 1, 2, 3, p. 74
03.04 Виконати проект “Моє місто” (малюнок та опис, використовуючи конструкції
There is/ There are)
__________________________________________________________________________
1. Повторити лексику по темі “Місто” з картки та записати нові слова у словник.
2. Навчитися читати текст про Київ (SB) ex. 1, p. 72
3. Виконати вправи в WB: ex. 1, 2, p. 73
ex. 1, 2, 3, p. 74
4.
Виконати проект “Моє місто” (малюнок та опис, використовуючи конструкції
There is/ There are)
https://www.youtube.com/watch?v=DDLeUWz_Zy0&feature=youtu.be
06.04, 08.04
Тема: «Народні свята. Писанка»
Опрацювати матеріал https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-53?authuser=0
__________________________________________________________________________
01.04
Тема: Чарівні перетворення. Опрацювати
https://sway.office.com/35YtOz28ZQGGHgd1?ref=Facebook&loc=play&fbclid=IwAR22xY5SQ1uljwu
eJkBczuBhZzo5AUXOHUM84Ac2_Tin7RAdCczTm9Cz6fM

Намалювати один із запропонованих варіантів квітів
https://pustunchik.ua/ua/treasure/draw/risuyem-vesenniyetsvety?fbclid=IwAR3ko_iMmYcsjCKvrY__mjhezlZL7gAJRHrjkutJu0t0kSacoZLhm1uhCAg

Корисні посилання:
 https://www.youtube.com/watch?v=VMacj-lkZtg&feature=share
 https://vseosvita.ua/library/citanna-dla-sebe-2-klas-nus222037.html?rl=228192&fbclid=IwAR0ldNG_4ydEv4q99mTad_RUxkeUp6p1JDy8jubMd44KXfpmYAe
OLaxwU4s

2-В
Математика

08.04 – Самостійна робота на картках.
03.04 - с.193, з.4, 6.
__________________________________________________________

30.03 Таблиця множення на 3. с.189, з.2; с.190, з.
31.03 Математика с.189, з.1; с.190, з.8.
https://www.youtube.com/watch?v=bZgxUgkrYqA&feature=youtu.be

01.04 - с.192, з.6; с.191, з.2; таблиця множення на 4.
https://www.youtube.com/watch?v=N5GUoar-r8w&feature=youtu.be

Українська мова

Англійська мова
Полозюк Ю.О.,
Бондарчук Т.О.
(завдання однакові
для обох груп,
відповіді кожен
учень скидає своїй
вчительці у Viber чи
Messenger)

08.04 – с.67,з.8.
03.04 - с.66. з.4; с.58-59. з.1(читати)
_________________________________________________________________________
02.04 – діагностична робота. Іменник. Прикметник. Дієслово.
_________________________________________________________________________
01.04
с.64(читати виразно вірш). Виписати слова за зразком: Соловейко (що робить?)
зустрічає.
__________________________________________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=3nhKt22TTmI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mWTDKTH-EkE&feature=youtu.be
 На 06.04
1) Переглянути відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=rq_k0qL5Pio
2) Виконати SB Ex.3 (p.84)
3) Виконати WB Ex.1 (p.53)
4) Вивчити слова p.84 (усно і письмово).
 На 07.04
1) Переглянути відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=cJ0JHIyq5OI
2) Виконати WB Ex. 1,2 (p.54)
3) Вивчити слова p.85
 На 09.04
1) Виконати SB Ex.1,2,3 (p.86)
2) Повторити слова по темі «My favourite food».
________________________________________________________________________
 На 16.03.2020
1) Навчитись писати слова р.77
2) Читати картку (с.24)
3) WB Ex.2 (p. 49)
 На 17.03.2020.
1) Взавтра вчимо слова р.78
2) Виконуємо вправу на картці (skirt - спідниця, turtle - черепаха)
3) Виконуємо в робочому зошиті впр.1 (с.50)
 На 19.03.2020.
4) Навчитись писати слова р.78
5) Читати вправу 2 на картці (с.25)
6) Подивитись відео та виконати WB Ex.2(p.50) https://youtu.be/frN3nvhIHUk
16.03.2020
Тема: Моя улюблена їжа.
1) Навчитись писати слова р.77
2) Читати картку (с.24)
3) WB Ex.2 (p. 49)
17.03.2020.
Тема: Моя улюблена їжа. Харчування.
�Взавтра вчимо слова р.78
�Виконуємо вправу на картці (skirt - спідниця, turtle - черепаха)

�Виконуємо в робочому зошиті впр.1 (с.50)
19.03.2020.
Тема: Їжа. Здорове харчування.
�Навчитись писати слова р.78
� Читати вправу 2 на картці (с.25)
�Подивитись відео та виконати WB Ex.2(p.50)
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk&feature=youtu.be

30.03.2020.
Тема: Їжа. Улюблена та неулюблена їжа.
Виконати завдання відеоуроку.
Виконати впр.3 (с.79) у підручнику - усно та скинути д/з в аудіо або відеоформаті у
приватні повідомлення.
31.03.2020.
Тема: Щоденні справи.
Вивчити слова с.80
Виконати впр.1 (с.51) у робочому зошиті.
02.04.2020.
Тема: Харчування та щоденні справи.
Вивчити слова на с.80 (на диктант).
Виконати впр.1 (с.80) у підручнику, впр.2 (с.81) - письмово.
Переглянути мультфільм про Gogo.
https://www.youtube.com/watch?v=MCxnJWRpMXI&feature=youtu.be

Інформатична
галузь

09.04. – д/з Інформація для дітей і дорослих, приватна, особиста, сімейна,
колективна, публічна. Виконати завдання за
посиланням:https://sites.google.com/view/interaktivnivpravi2/12%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0?authuser=0
________________________________________________________________________
01.04. - «Читання інформаційних знаків. Створення власних. Орієнтування за
допомогою інформаційних знаків та позначок на цифрових пристроях і у доступному
середовищі». Виконати інтерактивні вправи.
https://sites.google.com/view/interaktivnivpravi2/11%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD
%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2

Мистецтво

___________________________________________________________________
Переглянути відео, зупиняючи перед відповіддю, щоб перевірити власний результат.
https://drive.google.com/file/d/1hcpE6A3Lw03GnxuLLpS5Cc46nBPIC9V3/view
07.04, 10.04
Тема: «Народні свята. Писанка»
Опрацювати матеріал https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/
%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-53?authuser=0
_________________________________________________________________________
03.04
Тема: Чарівні перетворення. Опрацювати
https://sway.office.com/35YtOz28ZQGGHgd1?ref=Facebook&loc=play&fbclid=IwAR22xY5SQ1uljw
ueJkBczuBhZzo5AUXOHUM84Ac2_Tin7RAdCczTm9Cz6fM

Намалювати один із запропонованих варіантів квітів
https://pustunchik.ua/ua/treasure/draw/risuyem-vesenniyetsvety?fbclid=IwAR3ko_iMmYcsjCKvrY__mjhezlZL7gAJRHrjkutJu0t0kSacoZLhm1uhCAg

Технологічна
галузь
Мовно-літературна
галузь

Виготовлення журавлика в техніці орігамі.
https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI&feature=youtu.be

2 квітня - Міжнародний День Дитячої Книги!!!
Пропоную Вам разом зі своєю дитиною почитати цікаву книжку та потім обговорити
її у колі родини.
Свої враження, фото і відео із улюбленою книжкою викладайте у вайбер!

3-А клас
Математика

08.04 - 09.04
Розв‟язування рівнянь.у яких один із компонентів поданий виразом із змінною.
Розв‟язування задач. Номера 986, 990, 991, 999.
________________________________________________________
06.04 Залежність частки від зміни діленого. Розв‟язування задач. Виконати
номера 965 967 968.
_______________________________________________________
03.04 - Ділення двоцифрового числа на одноцифрове. 932 933.
___________________________________________________________
31.03, 1.04
Ділення виду 64:16 способом випробовування. 950, 951, 954, 955, 958.
https://www.youtube.com/watch?v=hy-ZORf_V0o&feature=youtu.be

Українська
мова

_______________________________________________________________
№ 883, 885, 895, 904, 906, 907, 914, 929
02.04.2020 - відеоурок у вайбері групи 3 А , вправа 373 для тих, хто не має доступу до
відео. Всім повторити правила про прикметник.
__________________________________________________________________________

31.03.2020 завдання до відеоуроку в вайбері
https://www.youtube.com/watch?v=rPBKNvCOqSI&feature=youtu.be

Англійська
мова

Для діток, які не мають доступу до Інтернету, можна виконати вправи 356, 358. Повторити
правила на с. 140, 144.
_______________________________________________________
348, 351, 354, 360, 371, 368
30.03 lesson 3 ex 1,3,4 SB, WB ex. 1-3 p. 86-87,words.
01.04 впр. 1,2 с. 155-156 підручник, впр. 1 с. 88 (урок4) друкований зошит. 03.04 ступені
порівняння прикметників впр. 3с.157(пис.)підручник, впр. 2.с.89 друкований зошит
https://www.youtube.com/watch?v=gtXCf8GdyU0&feature=youtu.be

Інформатика

_______________________________________________________________
 лексика з розділу 7 (с.146, 149, 152), уроки 1-3 в підручнику.
 В зошиті – впр.1, 2, 3, с.83-84, впр.1, с.85, впр.1, с.86, впр.3, с. 87.
09.04. – д/з Поняття меню. Виконати завдання за
посиланням:https://sites.google.com/site/interaktivnivpravi/3-klas-tema-2-u-svitiinformaciie/ponatta-menu

______________________________________________________________

Музичне
мистецтво

02.04 - «Папки. Структурування інформації в документах, папках». Виконати завдання за
посиланням: https://sites.google.com/site/interaktivnivpravi/3-klas-tema-2-u-svitiinformaciie/strukturuvanna-informaciie-v-dokumentah-papkah
Переглянути відео, записати у зошити відповіді на запитання
https://drive.google.com/file/d/1NmkXrCng9qo43bS_l_umOrIaX1bi4ww7/view
07.04
Тема: «Двочастинна форма музики»
Опрацювати матеріал
https://sway.office.com/i5GLh1FH0hJzmiqx?ref=Facebook&loc=play&fbclid=IwAR0vbVXHZc
4Jlouf0tmD_A4MLH4iIbk--Pcod9lS7qrE1zG7mOgYYLTuJfo
______________________________________________________________________________
31.03 - Тема: "Одночастинна форма музики". Дистанційне навчання, 3 клас
https://talya62.blogspot.com/p/3_27.html

Природознав
ство

08.04
Охорона рослинного і тваринного світу. Червона книга України.
Опрацювати с.129-134. Написати,які рослини нашого краю занесені до
Червоної книги.
_______________________________________________________

06.04 Бактерії. Значення бактерій у природі і для людини. Переглянути відео
і скласти правила запобігання захворювання на грип.
https://www.youtube.com/watch?v=LA_3qfSn79Y&feature=youtu.be
_________________________________________________________________
01.04.20
Гриби- живі організми.Будова грибів.
https://www.youtube.com/watch?v=Y57Z45MkXkk&feature=youtu.be

Літературне
читання
Я у світі

02.04. - щодня читати художню літературу не менше 30 хв.
10.04
Україна-європейська держава.

3-Б клас
Математика

8.04 - Залежність частки від зміни діленого. С.147-148,
№ 971, 972, 973.
_____________________________________________________
06.04 - С.146,#964, с.147,#967,#968.
___________________________________________________________________
02.04.20
Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії, пов'язані з порівнянням
двох часток.С.144-145, #952 (усно), #953, 954, 955,958,959(письмово).
___________________________________________________________________
1 квітня
Ділення виду 64:16 способом випробовування. Розв'язування і порівняння складених
задач на 3 дії. С.143-144, #943, 946(усно), #944, 945, 948, 950, 951(письмово).
________________________________________________________________
с.133-144 (підручник), с. 41-60( тренажер), с.38-55 ( друк. зошит).
Українська мова 06.04 - Тренувальні вправи на визначення роду і числа прикметників. С.155,впр.380,
(Тихолаз Т. Б.) с.156,впр.385, с.156- питання для повторення.
___________________________________________________________________
01.04 - Змінювання прикметників за числами( закріплення). Редагування тексту.(С.145146, впр.351-355).
________________________________________________________________
31.03.Укр. мова. Змінювання прикметників за числами. С.144-145, впр.346-350.
Українська мова 07.04 - Самостійна робота( на карточках)
__________________________________________________________
31.03.2020 завдання до відеоуроку в вайбері.
https://www.youtube.com/watch?v=rPBKNvCOqSI&feature=youtu.be

Для діток, які не мають доступу до Інтернету, можна виконати вправи 356, 358.
Повторити правила на с. 140, 144.
_______________________________________________________________
Прикметник (вивчити правила на с.144, 147, виконати вправи 346, 348, 354, 365, 370,
373, 380, 385, 387.
Англійська мова 30.03 lesson 3 ex 1,3,4 SB, WB ex. 1-3 p. 86-87,words.
(для всіх груп) 01.04 впр. 1,2 с. 155-156 підручник, впр. 1 с. 88 (урок4) друкований зошит. 03.04
ступені порівняння прикметників впр. 3с.157(пис.)підручник, впр. 2.с.89 друкований
зошит
https://www.youtube.com/watch?v=gtXCf8GdyU0&feature=youtu.be

Англійська мова 31.03 впр. 1,2 с. 155-156 підручник, впр. 1 с. 88 (урок4) друкований зошит. 02.04
(Сав’юк О. В,
ступені порівняння прикметників впр. 3с.157(пис.)підручник, впр. 2.с.89 друкований
Монарчук Е. А.) зошит
https://www.youtube.com/watch?v=gtXCf8GdyU0&feature=youtu.be

____________________________________________________________________
 лексика з розділу 7 (с.146, 149, 152), уроки 1-3 в підручнику.
 В зошиті – впр.1, 2, 3, с.83-84, впр.1, с.85, впр.1, с.86, впр.3, с. 87.
Англійська мова с.146-150 підручник; с.83-85 зошит
(Політанська А.
В)
Літературне
07.04 - М.Носов"Як Незнайко складав вірші"(с.175-179,читати в особах (підручник)
читання
06.04 - М.Стельмах" Гуси- лебеді".С.163-166, вир.чит., стисло переказ.
______________________________________________________________
01.04.20
Урок позакласного читання. Складання загадок, небилиць, приказок, лічилок(на вибір).
______________________________________________________________
31.03.
С.160-162 підручник
_______________________________________________________________

Природознавств
о

с. 52-62 (Хрестоматія), с. 114-115, с. 67-71, с.160- 162 (Читаємо із задоволенням)
8.04 - Віруси. С.127-128 (підручник), друк. зошит, перегляд відео.
_______________________________________________________________________
02.04 - Гриби-живі організми. Будова грибів. Переглянути відео, прочитати статтю
с.121-125. Дати письмово відповіді на питання.
______________________________________________________________________________

01.04.20
Гриби- живі організми.Будова грибів. Значення грибів у природі.(С.123-125(підручник),
друк.зошит.
https://www.youtube.com/watch?v=Y57Z45MkXkk&feature=youtu.be

____________________________________________________________________
Гриби. Бактерії (с.115-128 підручник), с.42-45( друк. зошит).
Основи здоров‟я 07.04 - Учись вчитися(с.124-129(підручник), друк.зошит.
Характер і здоров'я. Самооцінка характеру. С.118-123(підручник), друк.зошит.
Інформатика
07.04. – д/з Поняття меню. Виконати завдання за посиланням:
https://sites.google.com/site/interaktivnivpravi/3-klas-tema-2-u-sviti-informaciie/ponattamenu

___________________________________________________________
31.03 - «Папки. Структурування інформації в документах, папках». Виконати завдання
за посиланням: https://sites.google.com/site/interaktivnivpravi/3-klas-tema-2-u-svitiinformaciie/strukturuvanna-informaciie-v-dokumentah-papkah
_____________________________________________________________

Музичне
мистецтво

Переглянути відео, записати у зошити відповіді на запитання
https://drive.google.com/file/d/1NmkXrCng9qo43bS_l_umOrIaX1bi4ww7/view
09.04
Тема: «Двочастинна форма музики»
Опрацювати матеріал
https://sway.office.com/i5GLh1FH0hJzmiqx?ref=Facebook&loc=play&fbclid=IwAR0vbVX
HZc4Jlouf0tmD_A4MLH4iIbk--Pcod9lS7qrE1zG7mOgYYLTuJfo
___________________________________________________________________________
___
02.04 - Тема: "Одночастинна форма музики". Дистанційне навчання, 3 клас
https://talya62.blogspot.com/p/3_27.html

Трудове
навчання
Я у світі
Образотворче
мистецтво

01.04 - Пришивання ґудзиків з чотирма отворами.
02.04 – Декларація прав дитини. Конвенція ООН про права дитини.
02.04 - Зображення тварин та людей в ілюстраціях до казок.

3-В клас
Математика

Українська
мова

Оновлення:
06.04.2020 – переглянути відео: «Вступ», «Ділення виду 39 : 3. Теорія», «Підсумок уроку».
http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-40/
Усно виконати завдання з підручника: с.137, Ν 887, Ν 888. Письмово виконати завдання з
підручника: с.137, Ν 889, Ν 890, Ν 895.
07.04.2020 – переглянути відео: «Ділення виду 39 : 3, 72 : 3, 50 : 2», «Складання задачі за
поданим виразом» http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-40/
Усно виконати завдання з підручника: с.138, Ν 898, Ν 899. Письмово виконати завдання з
підручника: с.138, Ν 900, Ν 902.
08.04.2020 – виконати завдання: с.139, Ν 906, Ν 907.
09.04.2020 – виконати завдання: с.139, Ν 910, с.140, Ν914.
______________________________________________________________________________
30.03 - с. 134, N 869, 870;
31.03 - c. 135, N 874, 875 (письмово);
01.04 - с. 135, N 877, 878;
02.04 - c. 135, N 879, c.136, N 880, 881;
03.04. Розв'язати рівняння: х + 300 = 670, х + 134 = 865, х + 218 = 709, 501 + х = 833, 670 +
х = 972, 342 + х = 631.
_______________________________________________________________
с. 134, N 869, 870;
c. 135, N 874, 875 (письмово);
с. 135, N 877, 878;
c. 135, N 879, c.136, N 880, 881;
рівняння: х + 300 = 670, х + 134 = 865, х + 218 = 709, 501 + х = 833, 670 + х = 972, 342 + х =
631.
_______________________________________________________________
с. 140, впр. 336; с.140, впр. 141; с. 144, впр. 348; с. 146, впр. 355; с. 146, впр. 356.
Оновлення:
06.04.2020 – переглянути відео: «Дієслово. Вступ», «Дієслово. Теорія». Усно виконати
завдання з відео: «Іменник і дієслово», «Дієслово в тексті». http://video.novashkola.ua/3klas/ukrainska-mova-3-klas/urok-27/
Письмово виконати вправу 391, с.158 (підручник).
07.04.2020 – виконати вправу 392 (1,2 – усно, 3 – письмово) с.159, виписати з тексту
спільнокореневі слова до слова космонавт, розібрати їх за будовою.
08.04.2020 – виконати вправу 393 (1 – усно, 2,3 – письмово) с.159.
09.04.2020 – виконати вправу 398 (1 – усно, 2 – письмово) с.161.
10.04.2020 – виконати вправу 403, с.163.
_____________________________________________________________________________
30.03 - с. 152, впр.371 (1,2,3)
31.03 - с. 153, впр.373 (1 – усно, 2 – письмово);
01.04 - с. 153, впр.374 (1,2);
02.04 - с. 154, впр.376 (1,3 – усно, 2 – письмово);
03.04. - с. 154, впр.378.
Списати. Підкреслити головні члени речення. Зробити розбір іменника та прикметника як
частини мови: 1. Повіяв легенький вітерець. 2. Світить весняне сонечко. 3. Повертаються з
теплих країв перелітні птахи.
_________________________________________________________________
с. 152, впр.371 (1,2,3);
с. 153, впр.373 (1 – усно, 2 – письмово);
с. 153, впр.374 (1,2);
с. 154, впр.376 (1,3 – усно, 2 – письмово);
с. 154, впр.378.
Речення: 1. Повіяв легенький вітерець. 2. Світить весняне сонечко. 3. Повертаються з
теплих країв перелітні птахи.
________________________________________________________________
с. 129, №830, 833; c.130, №837, 838; c.131, №841, 842; c. 132, №849, 850.

Літ. читання

Англійська
мова

Природознав
ство

Інформатика

06.04.2020 – виразно читати с. 71-74 (Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів» І-ІІ,
Літературне читання. Українська мова. З клас : підруч. для загально- освіт. навч. закл. / О.
Я. Савченко). Переглянути презентацію https://vseosvita.ua/library/urij-armis-misto-druznihmajstriv-189214.html
07.04.2020 – виразно читати с. 74-76 (Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів» ІІІ-V,
Літературне читання. Українська мова. З клас : підруч. для загально- освіт. навч. закл. / О.
Я. Савченко.) Письмово виконати тестові завдання (слайд 12)
https://vseosvita.ua/library/urij-armis-misto-druznih-majstriv-189214.html
09.04.2020 – виразно читати с. 163-164 (Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять»,
Літературне читання. Українська мова. З клас : підруч. для загально- освіт. навч. закл. / О.
Я. Савченко.)
10.04.2020 – виразно читати с. 165 (Валентина Ткаченко «Квітень», Літературне читання.
Українська мова. З клас : підруч. для загально- освіт. навч. закл. / О. Я. Савченко.)
______________________________________________________________________________
З літ.читання на цьому тижні виконати всі завдання в підручнику "Читаємо із
задоволенням щодня"
06.04 – вивчити буквосполучення https://youtu.be/DXvp4Ybx0W4; повторити слова
https://youtu.be/1ld4GeQkYC0; PB:ex. 1 p. 108 (усно читати і перекладати); WB:ex. 1p. 66
08.04 – вивчити слова PB:ex. 1 p. 110, https://youtu.be/Rd3gQPtgW_0;
PB: ex p. 111(усно читати і перекладати) ; WB:ex. 2,3 p. 67
__________________________________________________________
30.03
Впр. 4, с. 103
Впр. 3, с. 104 письмово
01.04
Впр. 4, с. 107
Впр. 2, с 65 ррбочий зошит
_________________________________________________________
с. 98,101 - вивчити неправильні дієслова;
Робочий зошит:
 С. 62 в.1
 С. 63 в.1,3
 с.65, в.1
Оновлення:
08.04.2020 – переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync.
Опрацювати § 40. Бактерії. С. 125 – 127. Письмово виконати завдання «Перевір себе» на с.
127. Зошит: с. 45.
10.04.2020 – переглятути відео https://www.youtube.com/watch?v=S2yNmx0sQuY.
Опрацювати § 41. Віруси. С. 127 – 129. Письмово виконати завдання «Перевір себе» на с.
128
________________________________________________________________________
30.03 - § 36. Хто чим живиться. Ланцюги живлення. С.115 – 118. Зошит: с.42.
01.04 - § 37. Свійські Тварини. Походження свійських тварин від диких. С. 118 – 120.
Зошит: с.43.
03.04 - § 38. Гриби – організми. Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні. С.
120 – 125. Зошит: 44.
________________________________________________________________
§ 36. Хто чим живиться. Ланцюги живлення. С.115 – 118;
§ 37. Свійські Тварини. Походження свійських тварин від диких. С. 118 – 120.
§ 38. Гриби – організми. Значення грибів для природи. § 39. Гриби їстівні та отруйні. С.
120 – 125.
Зошит: С. 42, 43, 44.
_________________________________________________________________
§ 31. Тварини. Різноманітність Тварин. § 32. Комахи с.100-106
10.04. – д/з Поняття меню. Виконати завдання за посиланням:
https://sites.google.com/site/interaktivnivpravi/3-klas-tema-2-u-sviti-informaciie/ponatta-menu
_______________________________________________________________

03.04. - «Папки. Структурування інформації в документах, папках». Виконати завдання за
посиланням: https://sites.google.com/site/interaktivnivpravi/3-klas-tema-2-u-svitiinformaciie/strukturuvanna-informaciie-v-dokumentah-papkah

Музичне
мистецтво

___________________________________________________________________
Переглянути відео, записати у зошити відповіді на запитання
https://drive.google.com/file/d/1NmkXrCng9qo43bS_l_umOrIaX1bi4ww7/view
09.04
Тема: «Двочастинна форма музики»
Опрацювати матеріал
https://sway.office.com/i5GLh1FH0hJzmiqx?ref=Facebook&loc=play&fbclid=IwAR0vbVXHZc
4Jlouf0tmD_A4MLH4iIbk--Pcod9lS7qrE1zG7mOgYYLTuJfo
______________________________________________________________________________
02.04 - Тема: "Одночастинна форма музики". Дистанційне навчання, 3 клас
https://talya62.blogspot.com/p/3_27.html

Корисні посилання:
Прикметник - https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=bKgbRd6vUI0&app=desktop
Самостійні частини мови - https://www.youtube.com/watch?v=ZxDfFeJvBvk&app=desktop
Математика. Множення та ділення в межах 1000:
http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-32/
http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-33/
http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-34/
http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-35/
http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-36/
http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-37/
http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-38/
http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-39/
http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-40/
http://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-41/

4-А
Українська мова
(для всіх підгруп)

06.04. Тема " Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками".
С 125, ознайомитись із правилом. Виконати усно впр. 422, вправи 421, 423 письмово.
08.04. Тема: "Спостереження за роллю прислівників у тексті. Вибір із поданих
прислівників тих, які найбільше відповідають меті та типу висловлювання". Виконати
впр. 410,425.
09.04. Тема: "Уживання прислівників під час побудови текстів". С.194, 195, повт.
правила. Виконати впр.420,424.
10.04. Тема: "Узагальнення вивченого про прислівник. Виконання творчих завдань."
Виписати із орфографічного словника 5 прислівників, дібрати до них антоніми

___________________________________________________________

Математика

Літ. чит.

03.04. - "Утворення різних форм прислівників". Ознайомитись із правилом на с.194,
виконати впр.418, 419 письмово
___________________________________________________________________
01.04. Тема" Правопис найуживаніших прислівників. Робота з орфогр. словником".
Виконати впр.418(усно), 415, 416(письмово), повт. правила на с.184,187.
_______________________________________________________________________
30.03. Повторення вивченого про прислівник. Повторити правила на с.184, 187,188.
Виконати вправи 412,414,415.
___________________________________________________________

Вивчити правило, що таке прислівники на с.184

Виконати письмово вправу 400

Виконати ДПА #5,6 за час карантину
07. 04. Тема "Ділення виду 45780:60. Задачі на рух. Вирази на порядок виконання дій.
Розглянути №1029 (усно), №1010, №1011,№1022(виконати письмово). Додатк. зош.
с.67 (виконати).
09.04. Тема: "Ділення чисел, що закінчуються нулями". Виконати
№1041,№1042,№1044.
10.04. Тема:" Ділення багатоцифр. чисел на круглі десятки"(закріплення). Рівняння.
Вирази на порядок дій. Виконати №1033,№1035,№1049. Додатк. зошит с.68, виконати.
_________________________________________________________________________
06. 04 Тема "Письмове ділення багатоцифр. чисел на круглі десятки. Розв"язування
ускладненої задачі на зведення до одиниці." Розглянути №1017( усно), №1015,
№1019(письмово виконати).
_________________________________________________________________________
03.04 - Тема "Письмове ділення багатоцифрових чисел на круглі десятки". На с. 137
№1006(усно), письмово виконати №1005, №1007, №1009.
________________________________________________________________________
02.04. Тема" Письмове ділення багатоцифр. чисел на круглі десятки з остачею і без
остачі". Виконати усно #1003, письмово#1001, 1002,1004.
Дод. зошит с.66(виконати)
_________________________________________________________________________
30.03. Тема" Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення на двоцифрове число з
остачею".Виконати за зразком #984, 986, 987.
Вивчити правило на с.134
31.03 "Ділення багатоцифр. чисел, що закінчуються нулями, на двоцифрове".
Виконати #992, 993,995(розв'язати двома способами)
__________________________________________________________________
 Дод. зошит до с.65 включно
 Виконати ДПА контр. роботи #5, #6( обидва варіанти) і другий варіант к.р.#4.
 Виконати #915-919 з підр-ка с.126( у чернетках. Ми домовились з дітьми у
п'ятницю, що вони беруть чисті зошити з ма-ки і мови на час карантину)
07.04. Читати оповід-я "Куди зникло море" с.69-73, виконати завд-я №1-7 у "Читаю із
задоволенням щодня".
08.04. С. 73-78, вир. чит. продовження оповідання "Куди зникло море", виконати
завдання 8-16 у "Читаю із задоволенням щодня".

10.04. Виразно читати і переказув. уривки з твору Ірен Роздобудько с.79-83, виконати
завд-я 1-7 у "Читаю із задов-м щодня", намалювати ілюстрацію до твору.

Англійська мова
(для всіх
підгруп)

Англійська мова
(Сав‟юк О. В)
Англійська мова
(Гальчук Т. В)
Природознавство

_________________________________________________________________________
06.04. Читати виразно продовження оповід-я Сашка Дерманського " Король буків або
таємниця смарагдової книги", виконати завдання письмово 7-12 у "Читаю із
задоволенням щодня".
__________________________________________________________________________
03.04 - с. 61-65, вир. чит. оповідання Сашка Дерманського "Король буків або таємниця
смарагдової книги" (Читаю із задоволенням).Виконати завд-я 1-6 у підр-ку.
__________________________________________________________________________
01.04
с.57-59, читати і переказав. оповід-я А. Григорука"Гусак червонолап".
Придумати продовження цієї історії, виконати завд-я у "Читаю із задов-м щодня".
30.03. с.171-173, чит. Способом»диктор», переказув.
31.03 с.174-175, виразно читати вірші
 Вивчити напам‟ять 2 вірші
 с. 170, «Вже сонечко в море сіда» Лесі Українки
 с. 174-175, «Ой, діброво, темний гаю» Тараса Шевченка
 Читати у літ. Чит. С.171-173 уривок з повісті «Княгиня»
06.04 – Лондон. Числівники від 20 до 100. виконати впр. 1,2,3,4,5 ст. 219-220 виписати
в словник і вивчити слова впр.6, ст.220
07.04 – Повторити числівники. Прочитати впр. 8, ст. 221-222. Виконати впр. 1, ст.135
(РЗ), впр. 1,2 ст. 138 (РЗ)
09.04 – Покупки. Записати в словник і вивчити слова, ст.223. Прочитати впр. 3, ст. 224,
письмово, впр. 4, ст. 225
10.04 – Магазини. Прочитати текст впр. 6, ст. 226. Виконати впр. 1,2,4 ст. 140 -141 (РЗ)
_________________________________________________________________________
30.03 Подорож. Повторити правила вживання артикля. Записати слова 22т.. 202, 203.
Прочитати впр. 5 ст.205. Виконати впр. 6, 7 ст.206 (письмово).
31.04 Подорож. Вивчити слова 22т.. 202, 203. Прочитати впр.4 ст.210-211. Виконати
впр. 4 ст.132 (РЗ)
02.04 Подорож. Повторити слова. Прочитати впр. 1,3 ст.214-215. Виконати впр. 1
ст.133 (РЗ).
03.04 Подорож. Виконати впр.4,5 ст.216-217. Виконати впр.6 ст.218 письмово.

Лексика з уроків 1-3 розділу 7

В зошиті – впр.4, 5, с.128, впр.1, 2, с.129, впр.3, с. 130, впр.1, с.131
 Переписати в словник слова 22т.. 197, 199, 201.
 Вивчити лексику, скласти 10 речень з новими словами.
 Workbook: впр. 3, 22т.. 128; впр. 1,2 ст. 129; впр. 1,2 ст. 131
07.04 - Тема "Грунти України. Охорона грунтів". Читати з розумінням с.128-131,
відповід. на запит-я у рубриці "Перевір себе", виконати завд-я у зош. с.53-54.
10.04. Тема:" Природні зони України". С. 132-134, читати з розумінням, відповісти на
запитання у рубриці "Перевір себе". Виконати завд-я у зошиті на с.55-56.
_____________________________________________________________________
03.04 - Тема " Азовське море". С.124-128, чит. з розумінням, відповісти на запит-я у
рубриці " Перевір себе", виконати тести №1

Інформатика

31.03.
Чорне море. С.119-124,вивчити, опрацюв.висновки, скласти ланцюг живлення у
Чорному морі.
Зошит. С. 51, виконати завдання
 с.107-131, вивчити(Тема»Україна»), продовжуємо.
 с.38-45, тест#9, #10 у тестових зошитах з природи
 с.46-54 у зошиті з природ-ва виконати завдання
08.04. – д/з Алгоритми з циклами. Виконати завдання за
посиланням:https://sites.google.com/site/intreaktivnivpravi4klas/4-klas-tema-4/22algoritmi-z-ciklami

__________________________________________________________
01.04. - «Цикли: повторення задану кількість разів. Повторення до виконання умови».
Виконати завдання за посиланням:
https://sites.google.com/site/intreaktivnivpravi4klas/4-klas-tema-4/21-cikli-povtorennazadanu-kilkist-raziv-povtorenna-do-vikonanna-umovi
Переглянути відео, записати у зошити відповіді на запитання
https://drive.google.com/file/d/1vpTRwwkL8hD5Zr9mxitkVMDk2i65xGgo/view

Музичне
мистецтво

08.04
Тема: Музична культура Європи. Угорщина
Опрацювати матеріал https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-27/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA28?authuser=0
__________________________________________________________________________
01.04 – Тема: «Музична культура Європи. Італія». Опрацювати
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83%D1%80%
D0%BE%D0%BA-27?authuser=0

Основи здоров‟я

Я у світі

Тема "Самооцінка і поведінка людини. Упевненість і самовпевненість". Читати & 26,
виконати завд-я у зошиті на відповідних сторінках.
________________________________________________________________________
31.03.
п. 25, перечитати «Аварії на дорогах», виконати завд-я у зошиті на відповідних
сторінках.
Тема"Україна-європейська країна". Вивчити назви країн-сусідів України, вміти
показувати їх на карті, виконати завд-я у зошиті.
Переглянути відео з теми "Україна-моя країна"

4-Б клас
Математика
Українська мова
Англійська мова
(для всіх)

Англійська мова
(Політанська А. В)

Англійська мова
(Бондарчук Т. О)

Англійська мова

Інформатика

с.111 в.679,з.680.
п. 48 с.180 впр.389
______________________________________________________________________
31.03
Впр. 2, с 75-76РЗ
03.04
Робота з текстом с. 134-135, впр.3, с.136 ( письмово у зошиті)
07.04 – Слова с. 137
С. 137-138 в. 2 Читати діалог
С. 78 (Робочий зошит) в.1,2
10.04 – Слова с. 139
С.139, в. 2 Читати
С. 140, в. 3 ( письмово)
С.130, в. 1 с. 132, в. 1, 2
Робочий зошит:
 С.72, в. 2
 С.73, в.1
 С. 74, в.3
повторити вивчену лексику з теми, переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=AgTkKGM0TWE
скласти діалог, записати його з зошит.
________________________________________________________________________
Виписати слова в словник,читати їх с. 128-132. вивчити речення про Лондон (у
зошиті).
 Вивчити лексику з уроків 4, 5, 7 розділу 5, опрацювати урок 6.
 Написати про будівлі в нашому місті.
 В зошиті – впр.2, с.78, впр.2, с.80, впр.1, с.81.
08.04. – д/з Алгоритми з циклами. Виконати завдання за
посиланням:https://sites.google.com/site/intreaktivnivpravi4klas/4-klas-tema-4/22algoritmi-z-ciklami
________________________________________________________________________
01.04. - «Цикли: повторення задану кількість разів. Повторення до виконання
умови». Виконати завдання за посиланням:
https://sites.google.com/site/intreaktivnivpravi4klas/4-klas-tema-4/21-cikli-povtorennazadanu-kilkist-raziv-povtorenna-do-vikonanna-umovi
______________________________________________________________________
Переглянути відео, записати у зошити відповіді на запитання
https://drive.google.com/file/d/1vpTRwwkL8hD5Zr9mxitkVMDk2i65xGgo/view

Природознавство

Музичне
мистецтво

Чорне море. С.119-124,вивчити, опрацюв. висновки, скласти ланцюг живлення у
Чорному морі.
Зошит. с. 51, виконати завдання
________________________________________________________________
с. 107 - 131 вивчити ( тема " Україна")
У робочому зошиті виконати завдання на ст. 46 - 54.
Завершити виконання проекту

10.04
Тема: Музична культура Європи. Угорщина
Опрацювати матеріал https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-27/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA28?authuser=0
_________________________________________________________________________
03.04 - Тема: "Музична культура Європи. Італія". Опрацювати
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83%D1%80
%D0%BE%D0%BA-27?authuser=0

4-В клас

Математика

Оновлення:
06. 04. – Порівняннязадач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа.
Виконати завдання №1010, 1014, 1019.
07. 04. – Ділення виду 45780 : 60, 299000 : 700.
Виконати завдання № 1025, 1026, 1032.
08. 04. – Задачі з буквеними виразами. Рівняння. Виконати завдання № 1023, 1033,
1036.
09. 04. Самостійна робота ( № 1042, 1044, 1049)
______________________________________________________________________
03.04 Самостійна робота. Виконати завдання на індивідуальних картках.
02. 04 Виконати завдання № 995, 10014, 1007.
_____________________________________________________________________
31 березня. Тема: ''Письмове ділення багато цифрових чисел на круглі десятки з
остачею'' Виконати √1001, 1002, 1004.
__________________________________________________________________________
Тема : ,, Правило ділення числа на добуток. Ділення з остачею на двоцифрове числоʼ'.
√984, 986,987.
______________________________________________________________________
Переглянути відео за посиланням з теми ''Усне і письмове множення двоцифрових і
круглих чисел на розрядні числа'' Виконати №942, 950, 962, 963
https://www.youtube.com/watch?v=tDZFwEiK-ZM&list=PLiDHZ9Gimyuv4CtFk1jNnkLjQQ_N5Q3v&index=39

Оновлення:
Тема. ,,Письмове множення багато цифрових чисел на круглі та розрядні числа''.
Виконати завдання √ 971, 972, 974, 981, 982. ДПА, К. Р √8.
Оновлення:
06.04. – Узагальнення вивченого навчального матеріалу. Виконати картку №58.
07. 04. – Узагальнення вивченого матеріалу. Виконання творчих завдань. Виконати
творчі завдання на картках № 59, 60.
08. 04. - Підсумкова перевірка. Перевірка мовних знань, вмінь (Тестова робота).
09. 04. - Аналіз перевірної роботи. Виконання творчих завдань. Виконати вправу 425.
10. 04.- Виконання творчих завдань. Редагування тексту.

______________________________________________________________
03. 04 –Урок розвитку зв‟язного мовлення. Самостійно скласти письмове
висловлювання (опис) улюбленої квітки.
https://www.youtube.com/watch?v=EQHoPAb1jz0
02.04 – Виконати впр. 424 (скласти продовження казки, малюнок), впр.416.
Розгадати ребуси по відео.
https://www.youtube.com/watch?v=pzN-6Bt1XE0&t=80s
Українська мова
_________________________________________________
(для обох груп)
01.04 Тема. '' Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками'' .
Виконати роботу на індивідуальних картках.
_______________________________________________________________________
31.03 Тема '' Утворення різних форм прислівників''. Ознайомитись з правилом на
с.194, вправа 419 (письмово), 418 ( усно)
__________________________________________________________________________
Тема: ,, Правопис найуживаніших прислівників. Робота з орфографічним словником'' .
Вправи 418- 420. Виписати зі словника по 5 прислівників, що відповідають на питання
Як? Де? Коли?
______________________________________________________________
 Тема „‟Прислівник‟‟, виконати впр. 404, 405, 408. Скласти ментальну карту по
прислівнику.
 Прислівники – синоніми, прислівники – антоніми.
 Виконати вправи 412, 414. Переглянути відео за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=AftdwM4s3is

Англійська мова
(для всіх груп)

06.04 – опрацювати лексику на с.146, виконати впр.4, с. 148 (П) – пройти по карті за
допомогою вказівок.
08.04 – повторити прийменники місця, переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=4530pfmquro,
https://www.youtube.com/watch?v=p_lgP_XwDig. Впр.1, с. 152 (П).
_______________________________________________________________________
30.03 - впр.3, с.144 (П).
01.04 - впр.2, с. 146 (П), впр.1, с. 82 (РЗ)
https://www.youtube.com/watch?v=AgTkKGM0TWE

______________________________________________
 Вивчити лексику з уроків 4, 5, 7 розділу 5, опрацювати урок 6.
 Написати про будівлі в нашому місті.
 В зошиті – впр.2, с.78, впр.2, с.80, впр.1, с.81.

Літературне
читання
(для обох груп)

Природознавство

Оновлення:
07. 04. - Прочитати уривки з повісті І. Січовика
« Неймовірні пригоди барона Мюнхаузена в Україні» , с. 92 – 96 , виконати творчі
малюнкові завдання.
08. 04. - Прочитати уривок з твору Г. Ткачук «Вечірні крамниці вулиці Волоської», с.
97 – 100, виконати творчі завдання з підручника.
09.04. – 10. 04. - Прочитати твір М. Чабанівського «Вірний», переказати, підготувати
розповідь про свого домашнього улюбленця.
____________________________________________________________________
03. 04 – С. 88 – 91, прочитати твір Зірки Мензатюк про квіти. Записати інтерв‟ю з
квіткою мальвою.
https://www.youtube.com/watch?v=_08k3qwOWOQ
02.04. – Записати враження від перегляду картин Катерини Білокур, застосовуючи
засоби художньої виразності.
________________________________________________________________________
1 квітня.
с. 79 - 87, твір прочитати, виконати завдання після твору (''Читаємо із задоволенням'').
_______________________________________________________________
31.03 - За прочитаним твором написати твір (до 8 речень) ''Куди зникає море?''.
_________________________________________________________
1. Твір О. Дерманського „‟Король Буків‟‟ с. 61 – 68, М. і Т. Прохаськи „‟Куди
зникло море‟‟ (виконати завдання).
2. Позакласне читання. Тема ,,Поезія Ліни Костенко‟‟. Записати читання вірша
голосовим повідомленням, скинути у вайбер.
Оновлення:
08. 04. - Продовження роботи над проектом
«Добра справа для природи»
10. 04 – Підсумкова перевірка. Тестова контрольна робота (№10, зошит для тестових
робіт).
______________________________________________________________________
Організація навчального проекту “ Добра справа для природи” (перегляд відео,
виготовлення лепбуків, малюнків. презентацій)
https://www.youtube.com/watch?v=aIMYpoyvUoU
https://www.youtube.com/watch?v=KZIq-bIAs8o
_________________________________________
01.04 - Тема '' Грунти України. Охорона грунтів.'' Практичні завдання в зошиті з теми.
https://youtu.be/4YGShhAoRdY
_____________________________________________________________________
Тема „‟Природні та штучні водойми‟‟. С.113 – 127.
Переглянути відео з теми за посиланням, опрацювати висновки, виконати завдання у
зошиті .
Тема ,,Чорне, Азовське моря''. Прослухати голосову презентацію вчителя з теми. Ст.
119 - 127 підручника, рубрика ''Перевір себе''. Сторінки зошита з теми.

Я у світі

Оновлення:
07. 04. Узагальнюючий урок за темою « Я – українець». Зобразити державні та народні
символи України.
________________________________________________________________
31.03 Малюнок ''Моя мрія''
____________________________________________________________________
Підготувати міні - проект на тему: ''Сім чудес України'' (відео, малюнок,
повідомлення) на вибір
https://www.youtube.com/watch?v=gZMgLaEp798

Інформатика

06.04. – д/з Алгоритми з циклами. Виконати завдання за посиланням:
https://sites.google.com/site/intreaktivnivpravi4klas/4-klas-tema-4/22-algoritmi-z-ciklami
________________________________________________________________
31.03. - «Цикли: повторення задану кількість разів. Повторення до виконання умови».
Виконати завдання за посиланням: https://sites.google.com/site/intreaktivnivpravi4klas/4klas-tema-4/21-cikli-povtorenna-zadanu-kilkist-raziv-povtorenna-do-vikonanna-umovi

________________________________________________________________
Переглянути відео, записати у зошити відповіді на запитання
https://drive.google.com/file/d/1vpTRwwkL8hD5Zr9mxitkVMDk2i65xGgo/view

Музичне
мистецтво

08.04
Тема: Музична культура Європи. Угорщина
Опрацювати матеріал https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-27/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA28?authuser=0
__________________________________________________________________________
01.04 - Тема: "Музична культура Європи. Італія". Опрацювати
https://sites.google.com/view/dist-muz-kondratova/4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%83%D1%80%
D0%BE%D0%BA-27?authuser=0

Основи здоров'я

Образотворче
мистецтво

Трудове навчання

07.04. - Види перехресть. Рух майданами. Переглянути відео за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=NnNT8GK0xi0&t=288s
________________________________________________________________________
Переглянути відео з теми ''Сигнали регулювальника''.
09.04. – Художні традиції рідного краю. Практична робота «Український рушничок»
https://www.youtube.com/watch?v=dHWngYz33Yg
_______________________________________________________________________
Тема. Особливості середовища рідного міста”. Практична робота. “ Мій рідний край”.
http://ukrainaincognita.com/en/node/3662
10. 04. - Продовження роботи в техніці пап‟є – маше. Закінчення виробу.
_______________________________________________________________________
Послідовність виготовлення виробівтехнікою пап‟є - маше за інструкційною карткою.
https://school.home-task.com/texnologiya-vigotovlennya-virobiv-iz-pap-ye-mashe-zagotovoyu-formoyu/

