
4 клас 

Предмет Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Літературне 

читання 

 
 

 М.Чабанівський 

«Вірний» 
 

Прочитати ст. 101-107. Виконати завдання 

на ст.107-108(Навчальний посібник 

«Читаємо із задоволенням щодня»)  
 
https://naurok.com.ua/mihaylo-chabanivskiy-virniy-
8386.html 
 

13.03. 

В.Рутківський «Як 

складають вірші» 

 

 

Прочитати ст.179-183 (Підручник 

«Літературне читання»). Довести своє 

міркування на тему «Чи є в оповіданні 

відповідь, як складати вірш?» (4-5 речень).  
https://naurok.com.ua/prezentaciya-volodimir-
rutkivskiy-znayomstvo-z-pismennikom-ta-yogo-
tvorchistyu-2797.html 
 

16.03. 

«В.Чухліб 

«Сопілкарик із 

джмелиного 

оркестру» 

 

Прочитати ст.109-111. Виконати завдання 

на ст.111-112. (Навчальний посібник 

«Читаємо із задоволенням щодня») 
https://www.youtube.com/watch?v=L8dYSXD8nAA 
 

17.03. 

С.Дерманський 

«Вірші для дітей. 

«Бегемоти – не 

медведі» 
 

 

https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-
%D1%81%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D1%96-
%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-
%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96-
%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE.html 

Написати твір на тему «Мої враження від 

прочитаних віршів» 
 

19.03.-20.03. 

Л.Воронина. Збірка 

«Нямлик і Балакуча 

квіточка» 

 

https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-

%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96-
%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%97.html 

Виконати тести за посиланням. Код буде 

надісланий  у Viber 
https://www.classtime.com/uk/ 
 

30.03.-03.04 

Основи  здоров'я  
 

Дорожньо-

транспортні пригоди 

 

Опрацювати ст. 114-117 
https://www.youtube.com/watch?v=Hunh9qhppPQ 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dorozhno-transportni-
prigodi-grupi-dorozhnih-znakiv-6-1--6-4-6-8--6-15-7-1-4-
31685.html 
Виконати тестові завдання 

https://naurok.com.ua/test/dtp-76986.html 

13.03. 

Рух на перехресті, 

майдані 

 

Опрацювати ст.110-113 
https://www.youtube.com/watch?v=PNJYPJLpyD0 
Виконати тести 
https://naurok.com.ua/test/ruh-na-perehresti-maydani-78796.html 
https://naurok.com.ua/test/vidi-perehrest-ruh-maydanami-78088.html 

 

20.03. 

Я у світі Планета земля – 

наш спільний дім. 

Різноманітність 

культур і звичаїв 

народів. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SB8TzyCgP3g 

Скласти «Правила спільного життя землян». 
Записати голосове повідомлення  про 
відомі звичаї українців 
 

16.03. 

«Україна на карті  30.03. 
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https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D1%81%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE.html
https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%97.html
https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%97.html
https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%97.html
https://www.classtime.com/uk/
https://www.youtube.com/watch?v=Hunh9qhppPQ
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dorozhno-transportni-prigodi-grupi-dorozhnih-znakiv-6-1--6-4-6-8--6-15-7-1-4-31685.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dorozhno-transportni-prigodi-grupi-dorozhnih-znakiv-6-1--6-4-6-8--6-15-7-1-4-31685.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dorozhno-transportni-prigodi-grupi-dorozhnih-znakiv-6-1--6-4-6-8--6-15-7-1-4-31685.html
https://naurok.com.ua/test/dtp-76986.html
https://www.youtube.com/watch?v=PNJYPJLpyD0
https://naurok.com.ua/test/ruh-na-perehresti-maydani-78796.html
https://naurok.com.ua/test/vidi-perehrest-ruh-maydanami-78088.html
https://www.youtube.com/watch?v=SB8TzyCgP3g


світу. Найбільші 

українські 

спільноти в інших 

країнах світу. 

Опрацювати ст.107-110 
https://www.youtube.com/watch?v=6u7vNDquzlc 
https://www.youtube.com/watch?v=JUqPw-Hx6Nk 
 

Природознаство  Водойми України 

та їх використання. 

Рівнинні та гірські 

річки 

 

 

Опрацювати ст. 113-116. Позначити на 

контурній карті річки України: Дніпро, 

Дністер, Південний Буг, Сіверський 

Донець, Дунай. 
https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-vodoymi-ukra-ni-
252.html 

17.03. 

Озера і болота. 

Охорона водойм 

Опрацювати ст. 116-118. 
https://www.youtube.com/watch?v=0lJENEmDmwI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sEmlqeeYt0M 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-
prirodoznavstva-dlya-4-klasu-na-temu-vodoymi-ukra-ni-
7186.html 

19.03. 

Чорне і Азовське 

море 

Опрацювати 119-122 та 124-126 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-morya-ukra-ni-
132422.html 

31.03. 

Використання і 

охорона 

природних 

багатств водойм 

  

 

Опрацювати ст. 123 та 126. Дати відповіді 

на запитання (ст. 127-128) 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikoristannya-ta-
ohorona-prirodnih-bagatstv-vodoym-27843.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M57Bg4WLVss 
 

02.04. 

 

 

 

Українська мова 

№п/п Дата Тема уроку Завдання 

1 16.03.2020 Поняття про 

прислівник як 

частину мови 

 

 

 Підручник с.165-166, 

впр.325  

https://www.youtube.com/watch?v=AFtdwM4s3is 

2 18.03.2020 Прислівники близькі 

та протилежні за 

значенням 

 

Підручник с.166-167, впр.328  

Презентація: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-prislivniki-

blizki-ta-protilezhni-za-znachennyam-poshirennya-

rechen-prislivnikami-praktichne-oznayomlennya-z-

pravopisom-nayuzhivanishih-prislivnikiv-

88374.html 

3 20.03.2020 Прислівники 

близькі та 

протилежні за 

значенням. 

Поширення речень 

прислівни-ками 

 

Підручник с.167-168, впр.331  

Презентація: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-prislivniki-

blizki-ta-protilezhni-za-znachennyam-poshirennya-

rechen-prislivnikami-praktichne-oznayomlennya-z-

pravopisom-nayuzhivanishih-prislivnikiv-

88374.html 
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4 31.03.2020 Побудова речень з 

однорідними 

членами, вира- 

женими 

прислівниками 

Підручник с.169-170,впр.335 

5 03.04.2020 Спостережен – 

ня за роллю 

прислівників у тексті 

Підручник с.170-172, впр.338 

 

 

 

Математика 

№п/п Дата Тема уроку Завдання 

1 13.03.2020 Площа. Квадратний 

сантиметр 

Підручник с. 94-95, № 581-582  
https://www.youtube.com/watch?v=hXzdzMvGIGc 

 
https://www.youtube.com/watch?v=r8gZ6dXMtDk 

2 17.03.2020 Одиниці площі 
 

Підручник с.98-99, № 606-607 
 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-i-prezentacia-
matematika-4-klas-tema-plosaodinici-vimiruvanna-plosi-

118634.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r8gZ6dXMtDk 

3 19.03.2020 Задачі на 
знаходження площі 
прямокутника 

 

Підручник с.100 № 612-613 
https://www.youtube.com/watch?v=r8gZ6dXMtDk 

4 30.03.2020 Поняття «дріб. 

Читання та запис 

дробів»  

Підручник с.122-124, № 758 № 759 
https://www.youtube.com/watch?v=oPXUQ8lx-T8 

5 01.04.2020 Чисельник і знаменник 

дробу 

 

Підручник с.124-126, №768-769 
https://www.youtube.com/watch?v=RCtkCOeuwsI 
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https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-i-prezentacia-matematika-4-klas-tema-plosaodinici-vimiruvanna-plosi-118634.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-i-prezentacia-matematika-4-klas-tema-plosaodinici-vimiruvanna-plosi-118634.html
https://www.youtube.com/watch?v=r8gZ6dXMtDk
https://www.youtube.com/watch?v=r8gZ6dXMtDk
https://www.youtube.com/watch?v=oPXUQ8lx-T8
https://www.youtube.com/watch?v=RCtkCOeuwsI


6 03.04.2020 Чисельник і знаменник 

дробу. Дроби які 

дорівнюють одиниці 

 

Підручник с.128-129, №785-786 
https://www.youtube.com/watch?v=RCtkCOeuwsI 
https://www.youtube.com/watch?v=LPoWajYbX38 

 

 

Англійська мова 

4 клас 

Опрацювати тему 7. Свята і традиції 

Виконуйте завдання, використовуючи інструкції підручника. Скористайтесь аудіо- додатком 

до уроків 

Warm up: Повторити числівники 

1. Listening: порядкові числівники впр.1 ст 87                17.03 

2. 3. Developing Vocabulary: Ознайомитись з новою лексикою, знайти переклад 

незнайомих слів  ст. 89, 91 

 

3. Reading: Прочитати тексти (впр.1 ст.89, впр.2 ст.92). 

Виконати впр.3 ст.92                                              19.03 

 

4. Build Your Grammar: Повторити вживання минулого простого часу (довідничок у словнику) 

та виконати вправи на закріплення матеріалу  впр. 5 ст.93                             31.03 

  

5. Speaking: описати свято використовуючи опорну таблицю впр. 3 ст.90                          02.04 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/ 

 

Образотворче мистецтво 
 

Дата Тема Завдання 

18.03.2020 «Ознайомлення з художніми традиціями 

рідного краю. Практична робота 

«Український рушничок» 

За зразками рушників намалювати 

ескіз орнаменту із традиційними 

мотивами. ст. 103-107 

01.04.2020 «Особливості природного середовища 

рідного села. Розвиток спостережливості, 

зорової пам’яті. Практична робота «Мій 

рідний край».                    

Створити композицію   «Весняний 

пейзаж рідного краю». ст. 109-110. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RCtkCOeuwsI
https://www.youtube.com/watch?v=LPoWajYbX38
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/


Фізична культура  

№п/

п 

Дата Тема уроку Завдання 

1 18.03  Фізичні вправи для 

нормального 

функціонування 

вашого організму 

Перегляд відео 

 
https://vseosvita.ua/library/distancijne-navcanna-z-

fizkulturi-na-cas-karantinu-222401.html 

2 01.04 Розробити  

комплекс вправ 

ранкової зарядки 

  

Перегляд відео 
 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=M1Wlbl4Pv-s 

 

https://vseosvita.ua/library/distancijne-navcanna-z-fizkulturi-na-cas-karantinu-222401.html
https://vseosvita.ua/library/distancijne-navcanna-z-fizkulturi-na-cas-karantinu-222401.html
https://www.youtube.com/watch?v=M1Wlbl4Pv-s

