
Графік дистанційного навчання  

для учнів 4 класу  

з 13.01.2021 -15.01.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Літературні казки. 

Зв'язок літературної 

казки з фольклорною. 

Письменники – казкарі. 

Виразне читання вголос 

твору із дотриманням 

основних норм 

літературної вимови 

 

В. Нестайко  «Про комарика Зюзю» 
https://derevo-kazok.org/pro-
komarika-zjuzju-vsevolod-
nestajko.html 
Прочитати і скласти п'ять запитань 
до тексту. Створити ілюстрацію 

13.01. 

Математика 
Номировська 

О.Д. 

Письмове множення 

багатоцифрових чисел 

на одноцифрове. 

Підготовка до введення 

задач на пропорційне 

ділення 

С.89, №542(усно), №543, №546, 

№549 
https://www.youtube.com/watch?v

=tuAGVwpON0c 

 

 

13.01. 

Українська 

мова 
Номировська 

О.Д. 

Розвиток умінь 

упізнавати прикметники 

в тексті, спостереження 

за їх роллю у мовленні 

С.80-81, впр.152, впр.154, 

переглянути відеоурок 

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

=iyffFiQYkQ8 

 

13.01. 

Природо-

знавство  
Номировська 

О.Д. 

Особливості природи 

материків Землі 

Переглянути відео та виконати 

практичне завдання 

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

=szWL-efXJqE 

13.01. 

Індивідуальна 

година  
Номировська 

О.Д. 

Розпізнавання 

прикметників у тексті 

Виконати завдання 

(диференційовано) 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-

mova/-klas-prikmetnik.html 

 

13.01. 

Трудове 

навчання 

Гут Л.В. 

Способи плетіння зі 

стрічок, товстих ниток, 

шнурів. Практична 

робота. «Закладинки з 

українським 

орнаментом» 

Опрацювати матеріал 

https://subject.com.ua/lesson/work

/4klas_1/21.html 

 

Практична робота 

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

=DMyB2iPp-

0U&ab_channel=ShowOrigami 

 

14.01 

Літературне 

читання 

Літературні казки. 

Удосконалення умінь 

В. Нестайко  ««В країні 

сонячних зайчиків»            
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Номировська 

О.Д. 

самостійно визначати 

жанрові ознаки твору, 

головних персонажів, 

обґрунтовувати свою 

думку 

Розділ №1 – Дід Маноцівник 

Прочитати і скласти план 

https://derevo-kazok.org/v-

krayini-sonjachnih-zajchikiv-

rozdil-1.html 

 

Математика 
Номировська 

О.Д. 

Письмове множення 

багатоцифрових чисел 

на одноцифрове. 

Підготовка до 

розв'язування задач на 

пропорційне ділення 

С.90, №551, №552, №556,   

 

 

14.01. 

Українська 

мова 
Номировська 

О.Д. 

Прикметники-синоніми 

та прикметники-

антоніми. 

С.82-83, впр.155, 159 

Переглянути презентацію і 
виконати завдання (усно) 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-prikmetniki-sinonimi-

prikmetniki-antonimi-prikmetniki-

bagatoznachni-slova-pryame-i-

perenosne-znachennya-

prikmetnik-16624.html 

 

14.01. 

Англійська мова  

 

Смаженюк С.Л. 

«Природа навколо нас» 1. Урок 1 ст 57-58 

Повторіть слова з теми 

«Природа » (словник) , 
перегляньте відео 

https://www.youtube.com/

watch?v=dk8zDjQT0aE&a

b_channel=EnglishSingsin

g 

2. Прочитайте впр 3 ст57 і 

виконайте впр 4-5 

 

14.01. 

Основи здоров'я 

 

Бабій Ж.Ю. 

Інфекційні хвороби, що 

набули соціального 

значення 

Опрацювати ст.80-83. 

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

=AzIj3nDAhO4&ab_channel=SA

WBO%E2%84%A2ScientificAni

mationsWithoutBorders 

 

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

=1eOXssmxmmg&ab_channel=V

centri%D0%BA%D0%BE%D0%

BC%D1%83%D0%BD%D1%96

%D0%BA%D0%B0%D1%86%D

1%96%D1%97 
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https://www.youtube.com/watch?v

=ZdrvqeI2YAI&ab_channel=%D0

%AE%D1%80%D0%B8%D0%B

9%D0%97%D0%B0%D0%B4%D

0%BE%D1%80%D0%BE%D0%

B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9 

 

Фізична 

культура  

 

Бабій Ж.Ю. 

Стрибки зі скакалкою. Переглянути та виконати вправи 

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

=MKVe4Zs6KRk&ab_channel=S

pringdalePublicSchools 

 

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

=c0JFbpQoqMs&ab_channel=Vse

NaSweety 

 

15.01. 

Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Літературні казки. 

Удосконалення умінь 

самостійно визначати 

жанрові ознаки твору, 

головних персонажів, 

обґрунтовувати свою 

думку 

В. Нестайко  ««В країні 

сонячних зайчиків»            

Р

о

з

д

і

л

 

№

2

 

–

Веснянка Прочитати. Визначити 

тему і основну думку твору 

https://derevo-kazok.org/v-

krayini-sonjachnih-zajchikiv-

rozdil-2.html 

15.01. 

Природо-

знавство 

Номировська 

О.Д. 

Євразія Опрацювати § 20 і дати 

відповіді на запитання 

Переглянути відео 

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

=e3SDpz4SlXU 

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

=gO33HY-d5Q8 

15.01. 

Образотворчем

истецтво 

Номировська 

О.Д. 

Фантастичні та 

реалістичні образи в 

мистецтві. Практична 

робота «Невідома 

планета» 

Переглянути презентацію, 

виконати завдання 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-do-uroku-obrazotvorce-

mistectvo-dla-ucniv-4-klasu-

nevidoma-planeta-317038.html 

15.01. 
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