
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 4 класу 

(12.05.2020р.-22.05.2020р.) 
 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Англійська  

мова 

 
Смаженюк С.Л. 

 
 

«На вихідних» Підручник Урок 6 ст 113 

1. Прослухай  і виконай тести. Впр 

3 

 

https://www.libra-terra.com.ua/na-

dopomohy-vchyteliu/audiododatky/ 

 

12.05. 

 

Контроль аудіювання   Контроль аудіювання  з теми «Природа і 

навколишнє середовище» (тести) 
14.05. 

Контроль читання Контроль читання з теми «Подорож» 

(тести, відповіді на запитання) 

 

19.05. 

Контроль письма  

Контроль письма з тем  «Свята і 

традиції», «Шкільне життя» 

повідомлення, оголошення 

 

21.05. 

Літературне 

читання  

Бабій Ж.Ю. 

Астрід Ліндгрен 

«Знаменитий 

детектив Блюмквіст» 

«Читаємо із задоволенням щодня»  

ст.117-122 читати та виконати завданя. 

14.05. 

Легенди та міфи 

України «Відьма 

допомагає синам 

мисливцям» та ін. 

Прочитати ст.123-126 та виконати 

завданя. 

15.05. 

Дитячі пізнавальні 

журнали «Перлина 

Волині Світязь» 

Прочитати ст. 127-130 та написати есе 

про Україну своєї мрії» 

18.05. 

«Рецепти виживання 

у природі» Юлії 

Смаль  

Проситати ст. 131-133. 19.05. 

Василь Чухліб 

«Струмок» 

Прочитати ст.134-135 та виконати 

завдання на ст.18. 

21.05. 

Василь Чухліб 

«Зелене вбрання 

України» 

Прочитати ст. 135-136 та виконати 

завдання на ст.19 

22.05. 

Природознавство  

 

Бабій Ж.Ю. 

Тіла і речовини https://www.youtube.com/watch?v=Ci4Ik9
P6LSA 
ст.162-163. 

12.05. 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=Ci4Ik9P6LSA
https://www.youtube.com/watch?v=Ci4Ik9P6LSA


Агрегатні стани 

речовин та їхня зміна 
https://www.youtube.com/watch?v=CwQ3
-a03s3U 
ст.163-165. 

19.05. 

Будова речовин https://naurok.com.ua/prezentaciya-
budova-rechovini-50552.html 
ст.165-166. 

21.05. 

Основи 

здоров*я 

Бабій Ж.Ю.  

 

Творчість і здоров*я ст.136-138. 14.05. 

Підсумковий урок за 

ІІ семестр  

Завдання будуть розміщенні у групі 

Viber 

21.05. 

Я у світі  

 

Бабій Ж.Ю. 

Усім світом 

охороняємо природні 

багатства 

https://www.youtube.com/watch?v=S9caPl
f5ioU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0aCJ7
fxC9dc 
ст.125-128. 

18.05. 

Образотворче 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Поняття про 

оформлення вітрин 

як один з 

різновидів 

прикладного 

мистецтва. 

Прийоми 

групування 

предметів різних за 

розміром та 

кольором. 

Практична робота. 

«Вітрини 

магазинів». 

Опрацювати мат. ст..129-133. 

Виконати творче завдання на ст.. 

132,133 ( на вибір) 
https://pidruchnyk.com.ua/666-
obrazotvorche-mistectvo-reznchenko-
trach-4-klas.html 

 

 

13.05. 

Створення  

святкового настрою 

за допомогою 

кольору та декору у 

багатоплановій 

тематичній 

композиції. 

Узагальнення. 

Практична робота. 

«Україна – моя 

Батьківщина»  

Опрацювати мат. ст.. 134-137.  

Створити сюжетно-тематичну 

композицію «Україна – моя 

Батьківщина».  ст.. 138. 
https://pidruchnyk.com.ua/666-
obrazotvorche-mistectvo-reznchenko-
trach-4-klas.html 

 
https://www.google.com/search?q=%D1%
83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0
%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+
%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B
A%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%
BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D
1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0
%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D
0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+
%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B
A%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%

20.05. 

https://www.youtube.com/watch?v=CwQ3-a03s3U
https://www.youtube.com/watch?v=CwQ3-a03s3U
https://naurok.com.ua/prezentaciya-budova-rechovini-50552.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-budova-rechovini-50552.html
https://www.youtube.com/watch?v=S9caPlf5ioU
https://www.youtube.com/watch?v=S9caPlf5ioU
https://www.youtube.com/watch?v=0aCJ7fxC9dc
https://www.youtube.com/watch?v=0aCJ7fxC9dc
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://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.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i6
1.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Українська 

мова 

 

Паламарчук 

О.А. 

« Виконання 

творчих завдань» 

Скласти текст-опис на тему « Моя 

матуся» за зразком. 
https://znanija.com/task/1687228 

12.05. 

 Урок розвитку 

зв’язного 

мовлення.  

Скласти письмове висловлювання на 

прочитаний твір за планом- 

пам’яткою. 

Пам’ятка 

1) Обери книгу, яка тобі найбільше 

запам’яталася, яку ти любиш 

найбільше. 

2) Зазнач назву книги, її автора, тему 

(про що вона — узагальнено), жанр. 

3) Дуже стисло передай сюжет твору, 

розкажи про його героїв, час і місце, 

де відбуваються події. 

4) З’ясуй головну думку твору, чого 

книга навчає. 

5) Вислови свою думку про те, чому 

саме цю книгу ти вважаєш 

улюбленою, близькою тобі. 

 

15.05. 

 Виконання 

навчальних і 

контрольних 

завдань 

 Виконати онлайн- тест: 

https://learning.ua/mova/chetvertyi-

klas/utvoriuiemo-pary-diiesliv-

zavershena-nezavershena-diia 

19.05. 

« Виконання 

творчих завдань» 

 Виконати завдання з картки: 

1 Склади речення , добери заголовок . 

а) верба , священним , деревом , є 

б) в, пiснях , оспiвана, вона , 

народних, словами , багатьма , 

ласкавими 

в) вербу , тримають , освячену , 

образами , за 

г) букети , котикiв , з , вербових , є , 

найкращим , для , подарунком , 

рiдних , знайомих , та 

 

20.05. 

Математика 

 

Паламарчук 

О.А. 

«Повторення 

вивченого 

матеріалу.Порів-

няння, додавання і 

Підручник с.72 № 450-452 

 

 

14.05. 

https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B8&oq=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.4.69i57j0l6j69i61.11995j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://znanija.com/task/1687228
https://learning.ua/mova/chetvertyi-klas/utvoriuiemo-pary-diiesliv-zavershena-nezavershena-diia
https://learning.ua/mova/chetvertyi-klas/utvoriuiemo-pary-diiesliv-zavershena-nezavershena-diia
https://learning.ua/mova/chetvertyi-klas/utvoriuiemo-pary-diiesliv-zavershena-nezavershena-diia


віднімання 

іменнованих чисел 

поданих в 

одиницях часу» 

 

«  Повторення 

вивченого 

матеріалу.Порів-

няння, додавання і 

віднімання 

іменнованих чисел 

поданих в 

одиницях часу» 

 

Виконати завдання на слайдах 

Презентація: 

https://svitppt.com.ua/matematika/urok-

matematiki-dodavannya-i-vidnimannya-

skladenih-imenovanih-chisel-v.html 

 

15.05. 

« Розв’язування 

нерівностей зі 

змінною» 

Переглянути відеоурок і виконати 

завдання які там пропонують. 

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

Sa38Usbg 

 

18.05. 

«Множення і 

ділення іменованих 

чисел, поданих в 

одиницях 

вимірювання 

довжини і маси»  

Підручник с.150 № 944,946 

Презентація: 

 

https://vseosvita.ua/library/matematika-

4-klasmnozenna-i-dilenna-imenovanih-

cisel-podanih-v-odinicah-vimiruvanna-

dovzini-j-masi-na-dvocifrove-cislo-

oznajomlenna-zadaci-na-znahodze-

244317.html 

 

20.05. 

« Задачі на рух» Презентація: 

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

urokiv-matematiki-na-temu-ruh-

11541.html 

22 .05. 

Інформатика 

 

Паламарчук 

О.А. 

« Складові 

комп’ютера» 

Презентація: 

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

d=CE79E13D8E47F5D6!769&ithint=fil

e%2cpptx&authkey=!AH9OTp6mO0yo

E-A 

13.05. 

« Історія 

виникнення 

Відеоурок: 20.05. 
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пристроїв для 

роботи з 

інформацією» 

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

GBoabXYT0 

Музичне 

мистецтво 

 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Взаємовплив і 

взаємозбагачення 

музики різних 

народів. 

Сприймання: Е.Гріг 

« Захід сонця». 

Виконання: 

польська народна 

пісня  

 « Жайворонок» 

 Відео :  

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

K0SmgDoUs 

 

 

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

GwxaVTXQ 

21.05. 

Трудове 

навчання 

 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Оздоблення одягу 

та взуття.» 

Відео: 

https://drive.google.com/file/d/15O6pigl

CjtkXapm4Swsg_7RwX5aSBqwR/view 

20.05. 

Фізична  

культура  

 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Туризм»  Презентація: 

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

temi-turizm-160932.html 

13.05. 
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