
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 4 класу 

(27.04.2020р.- 11.05.2020р.) 

 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

мова 
 

 

Паламарчук О.А. 

 

 

 

« Виконання 

творчих завдань» 

 

Побудувати текст за поданим 

початком. 

Презентація: 

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

8uv0_XHkI&list=UUjJ6fgxcDK1U-

QGua4Ug-kg&index=257 

 

27.04.2020 

« Виконання 

творчих завдань» 

 

Придумати казку використовуючи 

запитання. 

 

28.04.2020 

«Творче есе на 

тему: « Мій настрій 

перед 1 вересням»» 

 

Скласти есе за зразком. 

 

04.05.2020 

«Виконання 

творчих завдань» 

Підручник с.49,впр.96 

 ( завдання 3) 

05.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Ok8uv0_XHkI&list=UUjJ6fgxcDK1U-QGua4Ug-kg&index=257
https://www.youtube.com/watch?v=Ok8uv0_XHkI&list=UUjJ6fgxcDK1U-QGua4Ug-kg&index=257
https://www.youtube.com/watch?v=Ok8uv0_XHkI&list=UUjJ6fgxcDK1U-QGua4Ug-kg&index=257


«Виконання 

творчих завдань» 

Підручник с.102, впр.200 

(завдання 2) 

 

08.05.2020 

Математика 

 

 

Паламарчук О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Повторення 

вивченого 

матеріалу.Пись-

мове додавання і 

віднімання чисел» 

Виконати завдання на слайдах 

Презентація: 

https://www.youtube.com/watch?v=L2b

IRAYWD_I 

27.04.2020 

«Повторення 

вивченого 

матеріалу.Порів-

няння, додавання і 

віднімання 

іменнованих 

чисел» 

 

Підручник с.86 № 3-4 

 

Презентація:  

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

iXlkL4J8 

29.04.2020 

«Геометричні 

фігури.Задачі з 

геометричним 

змістом »  

 

Виконати завдання на слайдах 

Презентація: 

 

4 КЛАС
 Геометричні фігури на площині.

 Кут:

- Види кутів: прямі, гострі, тупі.

 Многокутники:

- Прямокутник.

- Квадрат.

- Трикутник.

 Геометричні фігури у просторі.

 Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, 

прямокутний паралелепіпед(куб).

 

04.05.2020 

«Повторення 

вивченого 

матеріалу. 

Письмове 

множення і ділення 

чисел» 

Підручник с.148 № 930-931 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ai3

RHdGQoHc 

06.05.2020 

«Повторення 

вивченого 

матеріалу. 

Письмове 

множення і ділення 

чисел» 

Підручник с.152 № 960-962 

 

https://www.youtube.com/watch?v=22

MvfGnsqlY  

 

07.05.2020 

«Повторення 

вивченого 

матеріалу. 

Письмове  ділення 

чисел» 

Підручник с.156 № 988-989 

  

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

akkZQy1c 

08.05.2020 

Інформатика 

 

 

« Зберігання 

інформації. Носії 

інформації» 

Презентація: 29.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=L2bIRAYWD_I
https://www.youtube.com/watch?v=L2bIRAYWD_I
https://www.youtube.com/watch?v=bR_iXlkL4J8
https://www.youtube.com/watch?v=bR_iXlkL4J8
https://www.youtube.com/watch?v=Ai3RHdGQoHc
https://www.youtube.com/watch?v=Ai3RHdGQoHc
https://www.youtube.com/watch?v=22MvfGnsqlY
https://www.youtube.com/watch?v=22MvfGnsqlY
https://www.youtube.com/watch?v=tBLakkZQy1c
https://www.youtube.com/watch?v=tBLakkZQy1c


Паламарчук О.А. 

 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resi

d=CE79E13D8E47F5D6!767&ithint=fi

le%2cpptx&authkey=!AB9sbERkpmfE

wtI 

«Кодування та 

декодування 

інформації» 

Презентація: 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resi

d=CE79E13D8E47F5D6!771&ithint=fi

le%2cpptx&authkey=!AByXZ9HptMd1

WVw 
 

06.05.2020 

Музичне 

мистецтво 
 

 

 

Паламарчук О.А. 

 

«Жанр обробки 

народних пісень. 

Сприймання Петро 

Чайковський , 

Китайський 

танець із балету « 

Лускунчик». 

Виконання: 

Індонезька нар. 

пісня  

« Прогулянка з 

батьком» 

Відео: 

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

kNZbEzCA 

 

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

gB4hJdJds 

30.05.2020 

Трудове 

навчання 
 

Паламарчук О.А. 

 

« Оздоблення одягу 

та взуття. Створен-

ня і декорування 

моделей одягу з 

паперу » 

Відео: 

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

vyZEp4wBQ 

28.04.2020 

Фізична  

культура  
 

 

Паламарчук О.А. 

 

« Спеціальні бігові 

вправи» 

Відео: 

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

Ym2fNuNUI 

27.04.2020 

« Стрибкові 

вправи» 

Відео: 

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

2Q1FKYbc 

29.04.2020 

« Човниковий біг 

4х9м» 

Відео: 

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

oTUUHah0 

08.05.2020 

Природознавство  

 

Бабій Ж.Ю. 

Степ Переглянути відеоурок. 
https://www.youtube.com/watch?v=172gj
C5nTX4  
Опрацювати ст. 142-146 
Склади кілька ланцюгів живлення, що 

сформувалися в степу 

28.04.2020 

Степ  Підготувати повідомлення про будь-яку 
тварину чи рослину степу. 

30.04.2020 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!767&ithint=file%2cpptx&authkey=!AB9sbERkpmfEwtI
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!767&ithint=file%2cpptx&authkey=!AB9sbERkpmfEwtI
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!767&ithint=file%2cpptx&authkey=!AB9sbERkpmfEwtI
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!767&ithint=file%2cpptx&authkey=!AB9sbERkpmfEwtI
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!771&ithint=file%2cpptx&authkey=!AByXZ9HptMd1WVw
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!771&ithint=file%2cpptx&authkey=!AByXZ9HptMd1WVw
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!771&ithint=file%2cpptx&authkey=!AByXZ9HptMd1WVw
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!771&ithint=file%2cpptx&authkey=!AByXZ9HptMd1WVw
https://www.youtube.com/watch?v=CiokNZbEzCA
https://www.youtube.com/watch?v=CiokNZbEzCA
https://www.youtube.com/watch?v=KggB4hJdJds
https://www.youtube.com/watch?v=KggB4hJdJds
https://www.youtube.com/watch?v=hHvyZEp4wBQ
https://www.youtube.com/watch?v=hHvyZEp4wBQ
https://www.youtube.com/watch?v=DwYm2fNuNUI
https://www.youtube.com/watch?v=DwYm2fNuNUI
https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc
https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc
https://www.youtube.com/watch?v=aVjoTUUHah0
https://www.youtube.com/watch?v=aVjoTUUHah0
https://www.youtube.com/watch?v=172gjC5nTX4
https://www.youtube.com/watch?v=172gjC5nTX4


Гори Карпати Переглянути презентацію 
https://naurok.com.ua/prezentaci-gori-
karpati-28025.html 
Опрацювати ст.147-150.  
«10 вражаючих відео про Карпати» 
http://www.mukachevo.net/ua/news/view
/272629 

05.05.2020 

Кримські гори http://www.myshared.ru/slide/1128947/ 
 
http://www.mukachevo.net/ua/news/view
/272629 
Опрацювати ст.151-154 

07.05.2020 

 

Я у світі 

 

Навчальний проект 

«Подорожуємо 

країнами світу», 

https://odisej2012.com/cikava-faktu-pro-
kraiinu/ 
https://www.youtube.com/watch?v=q2nD
bwGCETA 
https://www.youtube.com/watch?v=KqsIK
UweI1Q 
http://www.myshared.ru/slide/1190808/ 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kra-
ni-svitu-na-scho-voni-shozhi-48853.html 
Підручник ст.113-120. 
Пошук цікавих матеріалів про країни 
світу. Організувати віртуальну подорож. 

27.04.2020 

 

Навчальний проект 

«Українці яких знає 

цілий світ» 

https://www.youtube.com/watch?v=0bDT
4SfHN0c 
https://1plus1.international/novyny/5-
ukrainciv-pro-yakih-znae-ves-svit 
https://www.youtube.com/watch?v=_cQd
0R6zus8 
Підручник ст.132-135 
Підготувати розповідь про одного з 
видатних українців. 

04.05.2020 

Основи здоров'я  

(Бабій Ж.Ю.) 

 

Звички і здоров'я. 

формування звичок 

Опрацювати ст.132-134. Виконати 

завдання на ст.135. 

08.05.2020 

Літературне 

читання  

 

(Бабій Ж.Ю.) 

Твори сучасної 

зарубіжної 

літератури  

Розуміння смислових 

зв'язків у 

прочитаному. 

Знаходження і 

пояснення певних 

подій, явищ, 

персонажів. Їх 

характеристика 

Власне ставлення до 

героїв твору. 

Роальд Дал «Джеймс 

і гігантський персик» 

https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-
gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2 
Читати 25-27 частини  

Виконати завдання https://www.classtime.com/uk/ 

27.04.2020 

https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-
gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2 
28-30 частини 
Виконати завдання https://www.classtime.com/uk/ 

28.04.2020 

https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-
gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2 
31-33частини 

Виконати завдання 
https://www.classtime.com/uk/ 

30.04.2020 

https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-
gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2 
34-36 частини 

04.05.2020 

https://naurok.com.ua/prezentaci-gori-karpati-28025.html
https://naurok.com.ua/prezentaci-gori-karpati-28025.html
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/272629
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/272629
http://www.myshared.ru/slide/1128947/
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/272629
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/272629
https://odisej2012.com/cikava-faktu-pro-kraiinu/
https://odisej2012.com/cikava-faktu-pro-kraiinu/
https://www.youtube.com/watch?v=q2nDbwGCETA
https://www.youtube.com/watch?v=q2nDbwGCETA
https://www.youtube.com/watch?v=KqsIKUweI1Q
https://www.youtube.com/watch?v=KqsIKUweI1Q
http://www.myshared.ru/slide/1190808/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kra-ni-svitu-na-scho-voni-shozhi-48853.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kra-ni-svitu-na-scho-voni-shozhi-48853.html
https://www.youtube.com/watch?v=0bDT4SfHN0c
https://www.youtube.com/watch?v=0bDT4SfHN0c
https://1plus1.international/novyny/5-ukrainciv-pro-yakih-znae-ves-svit
https://1plus1.international/novyny/5-ukrainciv-pro-yakih-znae-ves-svit
https://www.youtube.com/watch?v=_cQd0R6zus8
https://www.youtube.com/watch?v=_cQd0R6zus8
https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2
https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2
https://www.classtime.com/uk/
https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2
https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2
https://www.classtime.com/uk/
https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2
https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2
https://www.classtime.com/uk/
https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2
https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2


 Виконати завдання https://www.classtime.com/uk/ 

https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-
gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2 
37-38 частини 
Виконати завдання https://www.classtime.com/uk/ 

05.05.2020 

Написати відгук на прочитану книгу 07.05.2020 

 

Англійська 

мова  
 

Смаженюк С.Л. 

«Я--школяр» Підручник Урок 2 ст 106 

1. Прочитай і виконай тести. Впр 1-

2 

2.Робочий зошит впр.4  ст. 107. 

 

28.04.2020 

 

«Шкільні правила» Підручник Урок 3 ст 108 

1. Прочитай впр. 4 і напиши 

про свої шкільні правила 

2.  Робочий зошит впр.5  ст.109. 

 

30.04.2020 

«Розпорядок дня» Підручник Урок 4 ст 109 

1.  Повтори слова(словник) 

2. Виконай впр 2 ст.110(скласти 

розповідь за картинками) 

3. Робочий зошит впр.5  ст. 111 

 

05.05.2020 

«Вчорашні справи» Підручник Урок 5 ст 112 

1. Прочитай і виконай тести 

  Впр 2,. 

     2.     Робочий зошит впр.5  ст. 113 

 

07.05.2020 

Образотворче 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Розширення 

уявлень про роботу 

художника-

дизайнера. 

Ознайомлення з 

поняттям малих 

архітектурних 

форм (ліхтарі, 

альтанки, фонтани, 

лави). Практична 

робота. «Чарівні 

ліхтарі». 

Опрацювати мат. ст..119-120 Створити 
композицію: «Чарівний ліхтар» 
https://pidruchnyk.com.ua/666-
obrazotvorche-mistectvo-reznchenko-
trach-4-klas.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bM1S
6DmkS5c 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pFrdn
B1uilo 

29.04.2020 

Різноманітність 

форм металевих 

виробів. Поняття 

про ковальське та 

лихварське 

мистецтво. 

Розвиток навичок 

створювати ажурні 

витинанки. 

Опрацювати мат. ст.. 123-126. 

Виконати завдання ст.. 127-128 на 

вибір. 
https://pidruchnyk.com.ua/666-
obrazotvorche-mistectvo-reznchenko-
trach-4-klas.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Asi0F
hvXtag 

06.05.2020 

https://www.classtime.com/uk/
https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2
https://www.rulit.me/books/dzhejms-i-gigantskij-persik-read-432422-1.html#section_2
https://www.classtime.com/uk/
https://pidruchnyk.com.ua/666-obrazotvorche-mistectvo-reznchenko-trach-4-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/666-obrazotvorche-mistectvo-reznchenko-trach-4-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/666-obrazotvorche-mistectvo-reznchenko-trach-4-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=bM1S6DmkS5c
https://www.youtube.com/watch?v=bM1S6DmkS5c
https://www.youtube.com/watch?v=pFrdnB1uilo
https://www.youtube.com/watch?v=pFrdnB1uilo
https://pidruchnyk.com.ua/666-obrazotvorche-mistectvo-reznchenko-trach-4-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/666-obrazotvorche-mistectvo-reznchenko-trach-4-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/666-obrazotvorche-mistectvo-reznchenko-trach-4-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=Asi0FhvXtag
https://www.youtube.com/watch?v=Asi0FhvXtag


Практична робота. 

«Металеве 

мереживо міста 

(села). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=L3Ind
1nQ62U 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3Ind1nQ62U
https://www.youtube.com/watch?v=L3Ind1nQ62U

