
Графік дистанційного навчання  

для учнів 4 класу  

з 18.01.2021 -22.01.2021 

 

 
 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Музичне 

мистецтво 

 

Гут Л.В. 

Пісні народів світу. Прослухати 

П.Чайковський Фінал Першого 

концерту для фортепіано з 

оркестром 

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

=-

ni9CvUqFBI&ab_channel=Novosy

mph 

Переглянути презентацію 

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

do-uroku-muzichnogo-mistectva-

vid-vesnyanki-do-koncertu-

15405.html 

Виконати укр.нар.пісню «Вийди, 

вийди, Іванку» 

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

=qgqwi7zaOZo&ab_channel=%D0

%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0

%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0

%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD

%D0%BA%D0%BE 

 

18.01 

Я у світі 

Бабій Ж.Ю. 

Україна – незалежна, 

демократична, 

правова держава. 

Права громадянина 

Переглянути 

https://www.slideshare.net/IgorShu

varsky/21-45788071 

Опрацювати §15 с.64-68 

 

18.01. 

Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

Комплекс вправ на 

місці 
Комплекс загальнорозвиваючих 

вправ на місці - YouTube 

18.01. 

Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Літературні казки. 

Розвиток умінь 

самостійно 

усвідомлювати і 

визначати тему і 

основну думку твору. 

Творча діяльність у 

зв'язку із прочитаним 

Прочитати підручник, с.151-153. 

Виконати онлайн-тести 

https://naurok.com.ua/test/dzhanni-

rodari-doroga-scho-nikudi-ne-vela-

93098.html 

 

18.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ni9CvUqFBI&ab_channel=Novosymph
https://www.youtube.com/watch?v=-ni9CvUqFBI&ab_channel=Novosymph
https://www.youtube.com/watch?v=-ni9CvUqFBI&ab_channel=Novosymph
https://www.youtube.com/watch?v=-ni9CvUqFBI&ab_channel=Novosymph
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-muzichnogo-mistectva-vid-vesnyanki-do-koncertu-15405.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-muzichnogo-mistectva-vid-vesnyanki-do-koncertu-15405.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-muzichnogo-mistectva-vid-vesnyanki-do-koncertu-15405.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-muzichnogo-mistectva-vid-vesnyanki-do-koncertu-15405.html
https://www.youtube.com/watch?v=qgqwi7zaOZo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=qgqwi7zaOZo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=qgqwi7zaOZo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=qgqwi7zaOZo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=qgqwi7zaOZo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=qgqwi7zaOZo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.slideshare.net/IgorShuvarsky/21-45788071
https://www.slideshare.net/IgorShuvarsky/21-45788071
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://naurok.com.ua/test/dzhanni-rodari-doroga-scho-nikudi-ne-vela-93098.html
https://naurok.com.ua/test/dzhanni-rodari-doroga-scho-nikudi-ne-vela-93098.html
https://naurok.com.ua/test/dzhanni-rodari-doroga-scho-nikudi-ne-vela-93098.html


Математика 

Номировська О.Д 

Письмове множення і 

ділення 

багатоцифрових чисел 

на одноцифрове. 

Підготовка до 

розв'язування задач на 

пропорційне ділення 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку) 

с.109-110, №666, №668, №670, 

№671 

 

 

18.01. 

Українська мова 

Номировська О.Д 

Уживання 

прикметників у 

прямому та 

переносному 

значеннях. 

Спостереження за 

вживанням  

прикметників у 

текстах різних стилів. 

с.83-84, впр.160, впр.162 18.01. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«У світі тварин» 

Ступені порівняння 

прикметників 

Урок 2 ст58 

1. Повторити правила 

утворення ступенів 

порівняння 

прикметників(відео) 
https://www.youtube.com/w

atch?v=58HjO6YRUpM&a

b_channel=iLearn 

2. Впр 4 ст 59 відповісти на 

запитання (усно) 

3. Переглянути відео і 

повторити слова з теми 

«Природа» 
https://www.youtube.com/w

atch?v=pkjJsYsy5cA&ab_c

hannel=EnglishSingsing і 

скласти 4 речення із 

словами на вибір 

19.01 

Українська мова 

Номировська 

О.Д. 

Змінювання 

прикметників за 

родами та числами у 

сполученні з 

іменниками. Родові 

закінчення 

прикметників. 

 

с.87, впр.168, впр. 170(2), 

вивчити правило 

Переглянути відео 

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

=Rj12ZC7ZxxQ 

19.01. 

Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

Комплекс вправ на 

місці 

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

=potSm2jIR3M&ab_channel=Slava

Kopyl 

 

19.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=58HjO6YRUpM&ab_channel=iLearn
https://www.youtube.com/watch?v=58HjO6YRUpM&ab_channel=iLearn
https://www.youtube.com/watch?v=58HjO6YRUpM&ab_channel=iLearn
https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA&ab_channel=EnglishSingsing
https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA&ab_channel=EnglishSingsing
https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA&ab_channel=EnglishSingsing
https://www.youtube.com/watch?v=potSm2jIR3M&ab_channel=SlavaKopyl
https://www.youtube.com/watch?v=potSm2jIR3M&ab_channel=SlavaKopyl
https://www.youtube.com/watch?v=potSm2jIR3M&ab_channel=SlavaKopyl


Математика 

Номировська 

О.Д. 

Множення чисел, які 

містять нуль в 

середині 

запису(5608×4, 

56008×4). Підготовка 

до розв'язування задач 

на пропорційне 

ділення 

Множення круглих 

чисел на одноцифрове 

(67000×7). Задачі на 

пропорційне ділення 

 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку) 

Переглянути відео 

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

=Nk2dWnY3j08 

с.90. №545, с.91, №557 ; 

виконати  контрольну роботу №5 

із посібник ДПА 

19.01. 

 

 

 

 

 

 

 

19.01. 

Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Удосконалення 

навички 

усвідомленого. У 

відповідному темпі 

читання тексту. 

Факти. Події, 

випадки, пригоди, 

характери персонажів 

у художньому творі 

Л.Воронина «Знайомий 
сніговик», прочитати  і детально 

переказувати 
https://mala.storinka.org/%D0%BB

%D0%B5%D1%81%D1%8F-
%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B

0-
%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B
9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B

9-
%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B

A-
%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4
%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0

-
%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B
E%D1%87%D0%BA%D0%B0.html 

20.01. 

Математика 

Номировська 

О.Д. 

Ділення на 

одноцифрове число, 

коли в записі частки є 

нулі (3330:9,5648:8). 

Задачі на пропорційне 

ділення 

с.110, №673, №674, №677 

 

20.01. 

Українська мова 

Номировська 

О.Д. 

Відмінювання 

прикметників у 

сполученні з 

іменниками в однині і 

множині. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку) 

с.91, впр 174(усно), впр.175 

Переглянути відеоурок 

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

=ssA6tOgVTeI 

20.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nk2dWnY3j08
https://www.youtube.com/watch?v=Nk2dWnY3j08
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
https://www.youtube.com/watch?v=ssA6tOgVTeI
https://www.youtube.com/watch?v=ssA6tOgVTeI


Природо-знавство  

Номировська 

О.Д. 

Африка Опрацювати п. 22 і 23, 

переглянути відео та підготувати 

розповідь про особливості цього 

материка 
https://www.youtube.com/watch?v

=dT7ZE3M-9n Y 

20.01. 

Індивідуальна 

година  

Номировська 

О.Д. 

Африка Переглянути відео, дати відповіді 

на питання в підручнику до п. 23 

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

=hKQC8m42mTs 
https://www.youtube.com/watch?v

=iLqfOVp4srA 

20.01. 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Ідемо у зоопарк» 

Ступені порівняння 

прикметників 

 

 

 

 

 

 

Урок у Google Meet Час 08.30 

Урок 3 ст60 

1. Повторити назви диких 

тварин( словник) 

2. Ступені порівняння   

прикметників ст 61 прочитати 

3. Прочитати впр 2 ст61 і 

виконати тести впр 4 

 

 

21.01 

Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Розвиток умінь 

самостійно 

усвідомлювати та 

визначати тему і 

основну думку твору. 

Складання плану. 

Переказ тексту з 

опорою на складений 

план 

Прочитати підручник на с. 136-

139 і переказувати; скласти план 
21.01. 

Математика 

Номировська 

О.Д. 

Письмове ділення 

багатоцифрових 

чисел, коли в записі 

частки є нулі. Задачі 

на пропорційне 

ділення 

с.111, №682, №683(усно), №684 

 

21.01. 

Українська мова 

Номировська 

О.Д. 

Відмінювання 

прикметників у 

сполученні з 

іменниками в однині і 

множині. 

 

Зіставлення закінчень 

прикметників з 

основою на твердий та 

м'який приголосний в 

однині і множині 

с.94, впр.180, 181 Виконати 

онлайн-тести 

https://naurok.com.ua/test/vidminy

uvannya-prikmetnikiv-246112.html 

 

с.92, впр.177, 178; вивчити 

правило 

21.01. 

 

 

 

21.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=dT7ZE3M-9n%20Y
https://www.youtube.com/watch?v=dT7ZE3M-9n%20Y
https://www.youtube.com/watch?v=hKQC8m42mTs
https://www.youtube.com/watch?v=hKQC8m42mTs
https://www.youtube.com/watch?v=iLqfOVp4srA
https://www.youtube.com/watch?v=iLqfOVp4srA
https://naurok.com.ua/test/vidminyuvannya-prikmetnikiv-246112.html
https://naurok.com.ua/test/vidminyuvannya-prikmetnikiv-246112.html


 

Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Розвиток умінь 

самостійно 

усвідомлювати та 

визначати тему і 

основну думку твору. 

Складання плану. 

Переказ тексту з 

опорою на складений 

план 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку). 

С.139-142, виразно прочитати і 
скласти план 

22.01. 

Природо-знавство 

Номировська 

О.Д. 

Північна Америка Опрацювати § 24 і 25, 

переглянути відео і підготувати 

розповідь про тварину, яка живе 

у Північній Америці 

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

=N815Sm277Pk 

22.01. 

Образотворчемис

тецтво 

Номировська 

О.Д. 

Ознайомлення з 

графічною технікою 

штампування. 

Виготовлення кліше. 

Практична робота на 

вибір учня 

Переглянути презентацію і 

виконати завдання  в техніці 
штампування 

https://vseosvita.ua/library/netrad
icijni-tehniki-vikonanna-hudoznih-

robit-13808.html 
 

22.01. 

Я у світі 

Бабій Ж.Ю. 

Національні та 

державні символи 

України. Конституція 

України 

 

Переглянути 

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

=ZegU1xdY65c&ab_channel=Crea

tiveTeacher 

 

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

=eJdH89ArE2Q&ab_channel=%D0

%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C

%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0

%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0

%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0

%BA%D0%BE 

Опрацювати с.72-75 

 

22.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=N815Sm277Pk
https://www.youtube.com/watch?v=N815Sm277Pk
https://vseosvita.ua/library/netradicijni-tehniki-vikonanna-hudoznih-robit-13808.html
https://vseosvita.ua/library/netradicijni-tehniki-vikonanna-hudoznih-robit-13808.html
https://vseosvita.ua/library/netradicijni-tehniki-vikonanna-hudoznih-robit-13808.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZegU1xdY65c&ab_channel=CreativeTeacher
https://www.youtube.com/watch?v=ZegU1xdY65c&ab_channel=CreativeTeacher
https://www.youtube.com/watch?v=ZegU1xdY65c&ab_channel=CreativeTeacher
https://www.youtube.com/watch?v=eJdH89ArE2Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=eJdH89ArE2Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=eJdH89ArE2Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=eJdH89ArE2Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=eJdH89ArE2Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=eJdH89ArE2Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=eJdH89ArE2Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


Виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/ukra-na--

-nezalezhna-demokratichna-

pravova-derzhava-314262.html 

 

Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

Ритмічна гімнастика. 

Стрибок у довжину з 

місця 

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

=k1ZCIQAWXL8&ab_channel=Fr

eshMotion 

 

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

=GYe3-I-

a4C0&ab_channel=DashaParshina 

 

 

 

22.01. 

 

 

https://naurok.com.ua/test/ukra-na---nezalezhna-demokratichna-pravova-derzhava-314262.html
https://naurok.com.ua/test/ukra-na---nezalezhna-demokratichna-pravova-derzhava-314262.html
https://naurok.com.ua/test/ukra-na---nezalezhna-demokratichna-pravova-derzhava-314262.html
https://www.youtube.com/watch?v=k1ZCIQAWXL8&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=k1ZCIQAWXL8&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=k1ZCIQAWXL8&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=GYe3-I-a4C0&ab_channel=DashaParshina
https://www.youtube.com/watch?v=GYe3-I-a4C0&ab_channel=DashaParshina
https://www.youtube.com/watch?v=GYe3-I-a4C0&ab_channel=DashaParshina

