
Завдання для учнів 4 -Б класу на період призупинення освітнього процесу 

 

Другий тиждень (23 – 27  березня 2020 року) 
 

23 березня 2020 року ПОНЕДІЛОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Я у світі Різноманітність 

культур і 

звичаїв народів 

 Читати і переказувати-с.103-

106 

Виконати 23.03.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=_31c7ZsXVEg&t=90

s 

 

2. Математика Дроби 

 

Виконати завдання: 7(2), 8(2), 

9(3) с. 89 

Виконати 23.03.2020 

 

3 Літературне 

читання 

Оновлене коло 

читання 

Марія Чумарна 

« Королева  

всіх бажань» 

 

Читати та відповідати на 

запитання на 

 с.54 ( Книга для 

літературного читання) 

Виконати 23.03.2020 

https://lodb.org.ua/use-pro-lviv/lvivski-pysmennyky-

dityam/mariya-chumarna 

 

https://ukrlit.net/biography/chumarna.html  

https://mala.storinka.org/марія-чумарна-як-зайчики-

зимували-казка.html  

https://mala.storinka.org/марія-чумарна-лумпумчик-

уривок-з-фантастичної-повісті.html 

 

4 Фізкультура    

5 Основи здоров’я Безпека руху 

пішоходів. 

Переглянути відео з https://www.youtube.com/watch?v=xSaEfyBNopY 

https://www.youtube.com/watch?v=_31c7ZsXVEg&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=_31c7ZsXVEg&t=90s
https://lodb.org.ua/use-pro-lviv/lvivski-pysmennyky-dityam/mariya-chumarna
https://lodb.org.ua/use-pro-lviv/lvivski-pysmennyky-dityam/mariya-chumarna
https://ukrlit.net/biography/chumarna.html
https://mala.storinka.org/марія-чумарна-як-зайчики-зимували-казка.html
https://mala.storinka.org/марія-чумарна-як-зайчики-зимували-казка.html
https://mala.storinka.org/марія-чумарна-лумпумчик-уривок-з-фантастичної-повісті.html
https://mala.storinka.org/марія-чумарна-лумпумчик-уривок-з-фантастичної-повісті.html
https://www.youtube.com/watch?v=xSaEfyBNopY


Сигнали 

регулювання 

дорожнього 

руху 

додаткових матеріалів https://www.youtube.com/watch?v=jp1CKyAq_Bk 

https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14 

https://www.youtube.com/watch?v=rhHn6P--bvE 

 

24 березня 2020 року ВІВТОРОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Іноземна мова My city – my 

home. 

Виконати вправу 4 с. 148. 

Прочитати і перекласти текст 

і знайти про яке місце на карті 

говориться.(cinema, school, 

market, hospital) 

 

2 Українська мова Урок розвитку 

зв’язного 

мовлення 

Написання 

твору-есе « 

Маленька 

праця краща за 

велике 

безділля» 

Переглянути у додатковому 

матеріалі «Як писати есе?»  і 

написати есе на тему : « 

Маленька праця краща за 

велике безділля» 

https://zno.if.ua/?p=985 

http://www.orioncentr.com.ua/учимося-писати-есе/  

3 Математика Дроби. Дроби, 

які рівні 

одиниці 

Виконати завдання :8 (усно), 

9. 10(1)с.91 

 

4 Літературне Таємниці 

відкриваються 

Читати і переказувати с.130- https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1595  

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13018  

https://www.youtube.com/watch?v=jp1CKyAq_Bk
https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14
https://zno.if.ua/?p=985
http://www.orioncentr.com.ua/учимося-писати-есе/
https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1595
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13018


читання допитливим 

А. Давидов 

«Свідки 

минулих епох» 

 

131  

5 Природознавство Природне 

паливо та його 

запаси в 

Україні 

Читати с.110-112, перевірити 

себе за запитаннями на с.112 

https://www.youtube.com/watch?v=SX48ncS67Ig  

 

25 березня 2020 року СЕРЕДА 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Іноземна мова My city – my 

home. 

Прочитати діалоги вправи 1 

на с.149 і виконати вправу 2 

на с. 149 (Сказати, як 

добратись до вибраного місця 

у місті, підставивши слова 

замість крапок). Виконати 

впр.1, ст. 52 (WB) 

 

2 Математика Дроби. Дроби, 

які рівні 

одиниці 

Виконати завдання: 10(2), 11 

с.91 

 

3 Українська мова Закінчення 

дієслів третьої 

особи 

теперішнього і 

Вивчити правило с.170, 

виконати вправу 366(3) с.170 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SX48ncS67Ig


майбутнього 

часу 

4 Літературне 

читання 

Таємниці 

відкриваються 

допитливим 

А. Давидов 

«Свідки 

минулих епох» 

 

Читати і переказувати с.132-

133, виписати у зошит рядки, 

що описують малюнок 

https://mala.storinka.org/анатолій-давидов-свідки-минулих-

епох-уривок-з-повісті.html  

5 Фізкультура    

 

26 березня 2020 року ЧЕТВЕР 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Літературне 

читання 

Таємниці 

відкриваються 

допитливим 

А. Давидов 

«Свідки 

минулих епох» 

 

Читати і переказувати с134-

135, пояснити , як розумієте 

слова Володимира  Івановича 

про те, що «роботи не 

початий край»?(письмово) 

 

2 Українська мова Правопис 

ненаголошених 

особових 

закінчень 

дієслів 

теперішнього і 

майбутнього 

Вивчити правило с.172, 

виконати вправу 373 (2) с. 

172-173 

https://school.home-task.com/pravopis-nenagoloshenix-

osobovix-zakinchen-diyesliv-teperishnogo-i-majbutnogo-

chasu-2/  

https://mala.storinka.org/анатолій-давидов-свідки-минулих-епох-уривок-з-повісті.html
https://mala.storinka.org/анатолій-давидов-свідки-минулих-епох-уривок-з-повісті.html
https://school.home-task.com/pravopis-nenagoloshenix-osobovix-zakinchen-diyesliv-teperishnogo-i-majbutnogo-chasu-2/
https://school.home-task.com/pravopis-nenagoloshenix-osobovix-zakinchen-diyesliv-teperishnogo-i-majbutnogo-chasu-2/
https://school.home-task.com/pravopis-nenagoloshenix-osobovix-zakinchen-diyesliv-teperishnogo-i-majbutnogo-chasu-2/


часу 

3 Образотворче 

навчання 

   

4 Іноземна мова My city – my 

home. 

Виконати вправу 1 с. 152 

(Прочитати речення і сказати, 

яке місце знаходиться там) 

 

5 Інформатика    

 

27 березня 2020 року П’ЯТНИЦЯ 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Природознавство Водойми 

України 

Читати і переказувати с.113-

115 

https://www.youtube.com/watch?v=u4mk7_VMIDQ  

2 Фізкультура    

3 Математика Дроби. Дроби, 

які рівні 

одиниці 

Виконати завдання : 272 с.42,  

102(1, 2), 106(1)с.19 (збірник) 

 

4 Музика    

5 Трудове навчання    

 

https://www.youtube.com/watch?v=u4mk7_VMIDQ

