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Назва предмету Завдання 

Українська мова С. 128 вправа 309 усно. 

С. 129 вправа 311 списати загадку, уписуючи «загублені» 

прикметники 

 Написати твір за складеним планом «У моєї мами золоті руки» 

за опорними висловами 

 С. 130 вправа 312 усно; вправа 314 виписати прикметники, 

якими описуються весняні квіти. 

 С. 131 вправа 315 усно, с. 133 вправа 320 письмово 

 С. 133 вправа 321 усно; с. 135 вправа 324 письмово. Знати 

правила с. 134 

 С. 136-137 вправа 326 письмово 

 С. 138 вправа 333 усно; вправа 331 письмово 

 С. 139 вправа 333 усно; с. 140 вправа 335 письмово;  

 Твір-розповідь за складеним планом. «Моя сім’я» 

 С. 140 вправа 336 усно; с. 142 вправа 339 письмово. Знати 

правило с. 141 

 С. 142 вправа 340 усно; с. 143 вправа 342 письмово 

Літературне читання С. 129 читати, переказувати 

 «Тарас Шевченко – великий співець України». С. 100-102 

виразно читати твори Т.Г.Шевченка («Сонячні вітрила») 

 С. 130–131  читати, переказувати, усно дати відповіді на 

запитання 

 С. 132-133  читати, переказувати, усно дати відповіді на 

запитання 

 С. 134–136  читати, переказувати, усно дати відповіді на 

запитання 

 «Оповідання про дітей» С. 67-76 читати, усно відповісти на 

запитання («Сонячні вітрила») 

 С. 136–139  читати, переказувати, усно дати відповіді на 

запитання 
 С. 139–142  читати, переказувати, усно дати відповіді на 

запитання 

Математика С. 122 №781 (1-4 вирази) письмо, №783 письмово 

 С. 123№789 усно, №790 нижній ряд, с. 124 №798 письмово 

 С. 124 №799 усно, №805 (3 і 4 стовпч.), №806 - письмово 

 С. 125 №809 усно, №811 і № 817 письмово 

 С. 126 №820 усно, №821 (2-а останні вирази), №822  і №827 

письмово 

 С. 127 №830 і №831 усно, с. 128 №836, №837 письмово 

 С. 128 №839, с. 129 №844 усно, с. 130 №855, №856 письмово  

 С. 131 озайомитися і вивчити правило, с. 131 №860, № 865 

письмово 

 С. 132 №867 усно, №873, с. 133 №874 письмово  

 С. 134 озайомитися і вивчити правило, с. 134 №886 усно, с. 135 

№ 892, №983 письмово 



 С. 135 №895 усно, с. 136№902, №903 письмово 

Природознавство  С. 117-117 читати, переказувати, усно дати відповіді на 

запитання 

 С.119-121 читати, переказувати, усно дати відповіді на 

запитання. Зош. С. 37 (1) 

 С. 122-123 читати, переказувати, усно дати відповіді на 

запитання. Зош. С. 38-39 (1,2) 

 С. 124-125 читати, переказувати, усно дати відповіді на 

запитання 
Я у світі С. 117-124 читати, усно дати відповіді на запитання. Перегляд 

презентації  

 С. 124-131 читати, усно дати відповіді на запитання 

 С. 132-133 читати, усно дати відповіді на запитання 

Основи здоров’я Сам собі рятувальник. Перегляд презентації 

 Характер людини. Перегляд презентації. Підручник с. 118-120 

читати 

Усі презентації додаються 
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