
Завдання для дистанційного навчання за 

навчальною програмою 4-Б класу відповідно 

календарно-тематичного планування на період 

карантину  

з 30 березня по 24 квітня 2020 року 

Вчитель Слободян А. М. 

І тиждень з 30. 03.  по 03. 04. 2020 року: 

математика - тема "Множення і ділення багатоцифрових 

чисел, що закінчуються нулями" 

https://youtu.be/2dQdnuwQWnI 

 ст. 31-51, виконати, записати в робочий зошит; 

укр. мова - тема "Змінювання дієслів за часами.  

ст. 72-83, прочитати, виконати, записати в робочий 

зошит; https://youtu.be/IxDai3Jr3HQ 

літературне читання - тема "О. Пушкін. Казка про царя 

Салтана." "Г. К. Андерсен. Гидке каченя." ст. 136-148, 

читати, переказувати, відповідати на питання; 

https://youtu.be/q-yO_m3FKJk 

природознавство - тема  "Водойми України", ст. 141-143, 

читати, переказувати, відповідати на питання. 

https://youtu.be/_5JtcjMbW2I?list=TLPQMzEwMzIwMjAQA

FjbLtc3cw 



ІІ тиждень з 06.04. по 10. 04. 2020 року: 

укр. мова - тема "Узагальнення знань про дієслово. 

Прислівник як частина мови." ст. 166,вивчити правило, 

впр. 373, 377, 381; 

https://youtu.be/AFtdwM4s3is?list=TLPQMzEwMzIwMjAQA

FjbLtc3cw 

математика - тема " Ділення чисел, що закінчуються 

нулями. Повторення і закріплення вивченого" ст. 52-63, 

прочитати, виконати, записати в робочий зошит; 

https://youtu.be/9k-6pd-Ak9s?t=123 

літературне читання - тема " Г. К. Андерсен. Гидке каченя 

" Д. Родарі. Дорога, що нікуди не веде" ст. 148-154, 

читати, переказувати, відповідати на питання; 

природознавство - тема " Природа Полісся України", ст. 

144-154, читати, переказувати, відповідати на питання.  

ІІІ тиждень з 13. 04. по 17. 04. 

Укр. мова - тема "Прислівники близькі і протилежні за 

значенням. Поширення речень прислівниками" Вивч. 

правило на ст 169, впр. 386, 390, 398. 

Математ. - "Множення багатоцифрових чисел на 

двоцифрові. Множення іменованих чисел на 

двоцифрові." ст. 147-152, № 933, 940, 949, 958. 

https://youtu.be/v6WdOTK4eJY 



Літ.  чит. - "Л. Забашта. Сказав мудрець. А. Костецький. 

Спішу додому. В. Сухомлинський. Не загубив, а знайшов. 

В. Нестайко. Шурка і Шурко." ст. 155-162, читати, 

переказувати, відповідати на питання. 

Природознавство - "Лісостеп України" ст. 155-159, читати, 

переказувати, відповідати на питання. 

https://youtu.be/B1GYPw4gQJQ?list=PLK_yn-

HoZT6p7F7z4DeObj2diEH_-ZdW3 

ІV тиждень з 20.04. по 24. 04. 

Укр. мова - "Побудова речень з однорідними членами, 

вираженими прислівниками. Вибір прислівників, що 

відповідають меті й типу висловлювання." Повт. правило 

на ст. 34, впр. 402, 407, 411. 

Математ. - "Множення багатоцифрових чисел на 

трицифрові. Ділення трицифрових чисел на двоцифрове." 

ст. 153-155, № 966, 976, 985, 986. 

https://youtu.be/6tOZb2Vu5NM 

Літ. чит. - " В. Нестайко. Шурка і Шурко. М. Чумарна. 

Казка прго друга. Г. Малик. Мавпині іменини." ст. 162-

172, читати, переказувати, відповідати на питання. 

Природозн. "Степ України" ст. 160-164, читати, 

переказувати, відповідати на питання. 

 



 


