
Графік дистанційного навчання  

для учнів 4 класу  

з 09.03.2021 -12.03.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська мова 

Номировська 

О.Д. 

Підсумкова перевірка. 

Диктант. 

Онлайн-консультація перед 

початком написання диктанту 
https://www.youtube.com/watch?v=

njjnVrHpJxU 

09.03. 

Математика 
Номировська 

О.Д. 

Формування 

обчислювальних 

навичок. Розв'язування 

задач на рух 

Переглянути презентацію, 

виконати завдання 
https://vseosvita.ua/library/rozvaz

uvanna-zadac-na-ruh-material-dla-

samostijnoi-roboti-4-klas-

235625.html 

09.03 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Алгоритми з циклами. 

Створення та виконання 

алгоритмів з 

розгалуженням та 

циклами для виконавців 

у середовищі Scratch 

Переглянути презентацію 

https://onedrive.live.com/view.asp

x?resid=CE79E13D8E47F5D6!75

3&ithint=file%2cpptx&authkey=!

AC2N3tyh3QyRcs0 

Виконати практичне завдання 

(файлове повідомлення) 

 

09.03 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Громадські споруди» 

Прийменники місця 

Говоріння 

Урок 5 ст 78 

1. Переглянути відео урок і 

запам’ятати слова 

2. https://www.youtube.com/

watch?v=rwC1B5QOIDM

&ab_channel=%D0%90%

D0%BB%D0%B5%D0%B

A%D1%81%D0%B0%D0

%BD%D0%B4%D1%80%

D0%B0%D0%9A%D1%8

3%D1%80%D0%B8%D0

%BF%D0%BA%D0%B0 

3. Впр2 ст79 ( письмово) 

 

09.03 

Фізична 

культура 

Елементи гри у 

волейбол. Прийом та 

передача м'яча 

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

=ddBTIqfV5_A&ab_channel=Fres

hMotion 

 

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

=fHIxt6204Hc&ab_channel=Nata

Solnce 

 

09.03 

https://www.youtube.com/watch?v=njjnVrHpJxU
https://www.youtube.com/watch?v=njjnVrHpJxU
https://vseosvita.ua/library/rozvazuvanna-zadac-na-ruh-material-dla-samostijnoi-roboti-4-klas-235625.html
https://vseosvita.ua/library/rozvazuvanna-zadac-na-ruh-material-dla-samostijnoi-roboti-4-klas-235625.html
https://vseosvita.ua/library/rozvazuvanna-zadac-na-ruh-material-dla-samostijnoi-roboti-4-klas-235625.html
https://vseosvita.ua/library/rozvazuvanna-zadac-na-ruh-material-dla-samostijnoi-roboti-4-klas-235625.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!753&ithint=file%2cpptx&authkey=!AC2N3tyh3QyRcs0
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!753&ithint=file%2cpptx&authkey=!AC2N3tyh3QyRcs0
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!753&ithint=file%2cpptx&authkey=!AC2N3tyh3QyRcs0
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE79E13D8E47F5D6!753&ithint=file%2cpptx&authkey=!AC2N3tyh3QyRcs0
https://www.youtube.com/watch?v=ddBTIqfV5_A&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=ddBTIqfV5_A&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=ddBTIqfV5_A&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=fHIxt6204Hc&ab_channel=NataSolnce
https://www.youtube.com/watch?v=fHIxt6204Hc&ab_channel=NataSolnce
https://www.youtube.com/watch?v=fHIxt6204Hc&ab_channel=NataSolnce


Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Твори зарубіжних 

письменників. Переказ 

твору за планом 

Р.Кіплінг «Мауглі». Прочитати 

частину «Руді собаки». Скласти 

план прочитаного 

10.03. 

Математика 
Номировська 

О.Д. 

Розв'язування прикладів 

і задач 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку) 

Виконання завдань у посібнику 

ДПА 

10.03. 

Українська мова 

Номировська 

О.Д. 

Аналіз перевірної 

роботи. Виконання 

творчих завдань 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку) 

10.03. 

Природо-

знавство 

Номировська 

О.Д. 

Корисні копалини 

України 

Опрацювати п.34 і 35, 

переглянути відео і підготувати 

розповідь про те, що 

виробляють з руд кольорових 

металів 

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

=QJ4i1LHfnws 

10.03. 

Індивідуальна 

година  

Номировська 

О.Д. 

Математика. Письмове 

ділення на двоцифрове 

число 

Переглянути відео і виконати 

завдання 

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

=S_xwuD3w_Cg 

10.03. 

Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Твори зарубіжних 

письменників. 

Виявлення і оцінювання 

стану героїв твору 

шляхом формування 

власних оцінних 

суджень 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку)                   

Р.Кіплінг «Мауглі». «Весняний 

гін» 

11.03. 

Українська мова 

Номировська 

О.Д. 

Розвиток зв'язного 

мовлення. Самостійне 

складання розповіді за 

ситуацією з життя класу 

або сім'ї 

Переглянути відео і скласти 

розповідь 

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

=defR3eelj7E 

 

11.03. 

Математика 
Номировська 

О.Д. 

Розв'язування прикладів 

і задач 

с. 118, №734, с.119, №739,740 11.03. 

Трудове 

навчання 

Гут Л.В. 

Узагальнення вивченого. Виконати практичну роботу 

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

=tvQ6xhz489Y&ab_channel=%D

0%90%D0%BD%D0%B0%D1%8

1%D1%82%D0%B0%D1%81%D

11.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ4i1LHfnws
https://www.youtube.com/watch?v=QJ4i1LHfnws
https://www.youtube.com/watch?v=S_xwuD3w_Cg
https://www.youtube.com/watch?v=S_xwuD3w_Cg
https://www.youtube.com/watch?v=defR3eelj7E
https://www.youtube.com/watch?v=defR3eelj7E
https://www.youtube.com/watch?v=tvQ6xhz489Y&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=tvQ6xhz489Y&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=tvQ6xhz489Y&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=tvQ6xhz489Y&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7


1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B

E%D1%80%D0%BE%D0%B7 

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

=WHNBrLmOZsU&ab_channel=

%D0%92%D0%B5%D1%80%D0

%B5%D1%82%D0%B5%D0%B

D%D0%BE%D0%B8%D0%B4%

D0%B5%D0%B9 

 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 
«Споруди великого 

міста» Модальне 

дієслово саn 

Урок у Google Meet Час 08.30 

Урок 6 ст80 

1.Повторити назви  споруд           

( словник) 

2.Виконати  впр 5 ст 82  

(письмово ) 

 

11.03. 

Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Урок позакласного 

читання.  Твори 

зарубіжних 

письменників 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку). 

12.03. 

Природо-

знавство 

Номировська 

О.Д. 

Водойми України та їх 

використання і значення 

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=

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

h-TKN-EJdPE 

12.03. 

Образотворчеми

стецтво 

Номировська 

О.Д. 

Ознайомлення з 

художніми традиціями 

рідного краю. Практична 

робота «Український 

рушничок» 

Переглянути відео і виконати 

практичне завдання  
https://www.youtube.com/watch?v=

3PCzkAA4wSs  
https://www.youtube.com/watch?v=

ekkSHoJgTsc 

12.03. 

Фізична 

культура 

Елементи гри у 

волейбол. Прийом та 

передача м'яча 

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

=1gp5YUi8Ndg&ab_channel=Fre

shMotion 

 

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

=9xP1Y5x5w5g&ab_channel=Evg

eniyHrynko 

 

12.03. 

Я у світі 

Бабій Ж.Ю. 

Культурна та історична 

спадщини України 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-kulturna-spadschina-ukra-ni-

184816.html 

 

12.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=tvQ6xhz489Y&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=tvQ6xhz489Y&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=WHNBrLmOZsU&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=WHNBrLmOZsU&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=WHNBrLmOZsU&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=WHNBrLmOZsU&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=WHNBrLmOZsU&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=WHNBrLmOZsU&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=aahP_EWxbSw
https://www.youtube.com/watch?v=aahP_EWxbSw
https://www.youtube.com/watch?v=h-TKN-EJdPE
https://www.youtube.com/watch?v=h-TKN-EJdPE
https://www.youtube.com/watch?v=3PCzkAA4wSs
https://www.youtube.com/watch?v=3PCzkAA4wSs
https://www.youtube.com/watch?v=ekkSHoJgTsc
https://www.youtube.com/watch?v=ekkSHoJgTsc
https://www.youtube.com/watch?v=1gp5YUi8Ndg&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=1gp5YUi8Ndg&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=1gp5YUi8Ndg&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=9xP1Y5x5w5g&ab_channel=EvgeniyHrynko
https://www.youtube.com/watch?v=9xP1Y5x5w5g&ab_channel=EvgeniyHrynko
https://www.youtube.com/watch?v=9xP1Y5x5w5g&ab_channel=EvgeniyHrynko
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kulturna-spadschina-ukra-ni-184816.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kulturna-spadschina-ukra-ni-184816.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kulturna-spadschina-ukra-ni-184816.html


https://www.facebook.com/watch/

?v=869972373505666 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=869972373505666
https://www.facebook.com/watch/?v=869972373505666

