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Українська  мова 

Завдання на період з 27 по 30 квітня 

Дієслова завершеної і незавершеної дії    

https://www.youtube.com/watch?v=KeOrRdEJyT0 ; с. 153, вивчити правило, з 

впр.365 випиши виділені дієслова, постав до них запитання і визнач, яку дію 

вони означають 

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті 
https://www.youtube.com/watch?v=FA99YOabzMw , у тексті про весну крім 

часу визначити, яку дію означають дієслова. 

 

Написання «не» з дієсловами  https://www.youtube.com/watch?v=-E3jo7iwGe8; 

с.156-157, вивчити правило, впр.374. 

 

Вправляння у написанні «не» з дієсловами. Складання правил поведінки та 

порад https://www.youtube.com/watch?v=hDZxEEI_mCE ; с.157, впр.376 
 

 

Завдання на період з 04 по 08 травня 

Урок розвитку писемного мовлення №16. Письмовий переказ тексту за 

складеним планом. «Чи все ми знаємо про тварин?» 

Розбір дієслів як частини мови. Вправи на розпізнавання дієслів у текстах. 

https://www.youtube.com/watch?v=bUAL1Yyvfkk; с.160-161, впр.384 

Вправи на розпізнавання дієслів у текстах  

с.161, впр.386 

Розбір дієслів як частини мови  

https://www.youtube.com/watch?v=AZZxD_fNUIU; с.161, впр.387 

 

Літературне читання 

Завдання на період з 27 по 30 квітня 

Контрольна робота №7. Робота з літературним твором (письмово). 

Аналіз контрольної роботи. Позакласного читання .  

«Моя рідна матуся» .Книжка "Сонячні вітрила", с.118-127, прочитати, 
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відповісти на питання на с. 128-129 (фото), переказати прочитані твори на 

вибір або вивчити вірш напам'ять(відео) 

Все починається в житті з малого.   

О. Буцень https://www.youtube.com/watch?v=GMlc6Z033Yw «Айстри» 

https://www.youtube.com/watch?v=5Xo8j_KHHQE ; с. 156-157. прочитати, 

https://learningapps.org/watch?v=pfx9isbbn17, переказати 

Завдання на період з 04 по 08 травня 

Золоті ключі. М. Стельмах «Гуси-лебеді летять» 

https://www.youtube.com/watch?v=S1PrKDGSHvg; с. 158-161, прочитати 

відповісти на питання тесту 

Золоті ключі. М. Стельмах «Гуси-лебеді летять» Уривок напам'ять 

Контрольна робота №6. Читання мовчки 

Підсумок за темою «Світ прози. Оповідання. Повість» 
 

 

Математика 

Завдання на період з 27 по 30 квітня 

Відеоурок. https://www.youtube.com/watch?v=WtVSP11LqPk Поняття частини. 

Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення 

однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження 

частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених 

видів простих задач. с.144. №958 (усно),№959 виконати за зразком №958,  

960 (письмово. без короткого запису) 

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені 

задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. 

с.145-146, №965, 966(2 стовпчик),№968 
Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. 

https://www.youtube.com/watch?v=y6p3yEHs2bU (див.13хв)Розв’язування складених 

задач на 2- 4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.  

с.147-148, №975,978 
Порівняння частин.  Побудова кола (круга). Розв’язування складених задач на 

2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. 

 с.149, №986,988, за бажанням 992 
Завдання на період з 04 по 08 травня 

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. 

Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими 

числами. https://www.youtube.com/watch?v=KO_N3ubPn68 

с. 150-151, №997, 999. 

Знаходження числа за його частиною. https://www.youtube.com/watch?v=_Ld8PLmIFz4 

Задачі на знаходження числа за його частиною. 

 с.154-155,№1015,1017 
Розв’язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів 

простих задач. https://www.youtube.com/watch?v=iIDz9UY_e7I  (підсумок) ; 
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с.156, № 1023, 1027 

 
Контрольна робота № 7 з перевірки сформованості навичок усних 

обчислень. 
 

Природознавство 

Завдання на період з 27 по 30 квітня 

Як працює наш організм? https://www.youtube.com/watch?v=OuJisTvPDK4 

с.144-146, прочитати, відповісти на питання, в зошиті с.45 

 

Для чого потрібні скелет і м’язи? https://www.youtube.com/watch?v=1vndrftgDuY 

 Формування постави. Практична робота " Перевірка власної постави". 

с.147-148, прочитати, відповісти на питання, в зошиті с.47-48 

 

Завдання на період з 04 по 08 травня 

З чого складається травна система? https://www.youtube.com/watch?v=Tx5f81tT94E 

с. 149-151, прочитати, відповісти на питання, в зошиті с.48-49 

Що корисно їсти? Практична робота. Складання раціону здорового 

харчування https://www.youtube.com/watch?v=pnaduq8Z8JE;  

с. 152-154, прочитати, відповісти на питання, в зошиті с.49-50 

 

Я у світі 
Завдання на період з 27 по 30 квітня 

Ніхто не має права ображати людину. Про права дитини 

https://www.youtube.com/watch?v=zRR0XiriGp4;  

https://www.youtube.com/watch?v=AwTkn8Jyg3A                                                           

с.132-135, прочитати, відповісти на питання 

Завдання на період з 04 по 08 травня 

Будь-який учинок завжди має наслідки. https://www.youtube.com/watch?v=213jhdgAF1s 

Пустощі чи правопорушення? https://www.youtube.com/watch?v=1hMdWwgS7y4;  

с.135-141, прочитати, відповісти на питання 

 

Основи здоров'я 

Завдання на період з 27 по 30 квітня 

Уява і здоров'я (вправи та ігри для розвитку мислення)   
1) https://www.youtube.com/watch?v=iGvtGWOAz_U (для дітей) 
2)https://naurok.com.ua/vpravi-ta-igri-dlya-rozvitku-uvagi-pam-yati-mislennya-y-uyavi-molodshih-
shkolyariv-na-urokah-movi-materiali-z-dosvidu-roboti-vchitelya-pochatkovih-klasiv-45903.html 

3)https://vseosvita.ua/library/igri-ta-vpravi-na-rozvitok-mislenna-ta-movlenna-49495.html 

Завдання на період з 04 по 08 травня 

Вчимося відпочивати. с.134-137, прочитати, відповісти на питання 
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Образотворче мистецтво 

Завдання на період з 27 по 30 квітня 

Роль театрального костюма в розкритті образу театрального героя. 

«Театральний костюм».(с. 58-59 в альбомі) 

Завдання на період з 04 по 08 травня 

Об’ємна паперопластика. «Вітальна листівка».(с.53 в альбомі) 

 

 

 

 


