
Графік дистанційного навчання  

для учнів 4 класу  

з 05.04.2021 -09.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Музичне 

мистецтво 

Гут Л.В. 

Танці народів світу. 

Сприймання: К.М’ясков 

«Литовський танець», 

естонський народний 

танець «Тульяк». 

Виконання: фр.нар.пісня 

«Пастух», лат.нар.пісня 

«Півник» 

Переглянути відеоматеріал, 

прослухати фрагменти 

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

=0HcMDRUxCRk 

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

=2Ob7Vx63EjE 

 

Розучити пісню «Півник» 

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

=cVbPB7NVjLg (+) 

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

=17gncZyb_-g (-) 

 

05.04. 

Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Твори українських 

письменників-класиків. 

Творча діяльність на 

основі прочитаного 

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

=_JzWAYjAObc      С. 98-100 

(підручник), прочитати, 

переказувати. Вивчити уривок 

напам'ять         

05.04. 

Математика 
Номировська 

О.Д 

Виконання навчальних і 

контрольних завдань 

с.98-99, №602(усно), №603, № 

607, №608 (диференційовано) 
05.04. 

Українська мова 

Номировська 

О.Д 

Дієслова на –ся. 

Утворення різних форм 

дієслів на –ся і вживання 

їх у реченнях. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку) 

с.160-161, впр.316, 317 

05.04. 

Основи здоров'я 

Бабій Ж.Ю. 

Аварії на дорогах ст.114-117 

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

=G78v_M9Eqqk&ab_channel=11

%D0%BA%D0%B0%D0%BD%

D0%B0%D0%BB 
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https://naurok.com.ua/test/dtp-

76986.html 

 

Фізична 

культура  

Бабій Ж.Ю. 

Туризм 

ЗРВ 

 

https://novcentrtur.wixsite.com/

centrturismu/sportivnij-turizm 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=45DVHB2pxLg&ab_channel

=FreshMotion 

 

 

05.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«У місті» Порядкові 

числівники 

Урок у Google Meet 09.30 

Урок 1 ст87 

1. Повторити числівники 

(словник) 

2. Впр 3 ст 87 (письмово) 

 

06.04. 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Перетворення 

інформації з текстової у 

графічну форму з 

використанням схем, 

діаграм. 

Перетворення 

інформації у вигляді 

тексту в таблицю з 

числами 

Пкреглянути відеоурок 

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

=N7wF8pxSzVY 

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

=xwlIi0iBVAs 

 

Виконати інтарактивну вправу 

https://learningapps.org/view3975

91 

Виконати практичні завдання 

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

=MRVGUiZd72Q 

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

=lDi1pn-lljI 

 

06.04. 

Українська мова 

Номировська 

О.Д. 

Правопис дієслів на –ся. 

Закріплення правопису 

не з дієсловами. 

С.162, впр.318 Переглянути 

презентацію і виконати завдання 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-napisannya-chastki-ne-

z-dieslovom-133153.html  

06.04. 

Математика 
Номировська 

О.Д 

Поняття «дріб». Читання 

та запис дробів. 

Чисельник і знаменник 

дробів. 

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

=bo-NqLNygBg 

С.122-123. №751,752,754 (усно), 

№755, 757(диференційовано), 

№756 

06.04. 
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Фізична 

культура  

Бабій Ж.Ю. 

 https://www.youtube.com/watch

?v=cFq3UcfW4J0&ab_channel=

iLearn 

 

06.04. 

Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Твори українських 

письменників-класиків. 

Розвиток умінь 

самостійно 

усвідомлювати та 

визначати тему і основну 

думку твору.  

С.101-102, виразно прочитати, 

виконати проект «Леся Українка 

– поетична квітка України» 

07.04. 

Математика 
Номировська 

О.Д. 

Читання та запис дробів. 

Чисельник і знаменник 

дробів. Дроби, які 

дорівнюють одиниці. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку) 

с.124-125, №760, №765, №766 

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

=LPoWajYbX38  

07.04. 

Українська мова 

Номировська 

О.Д. 

Повторення та 

узагальнення вивченого 

матеріалу 

С.163-164, впр. 320, 321  07.04. 

Природо-

знавство  

Номировська 

О.Д. 

Використання і охорона 

природних багатств 

водойм 

Переглянути відео 

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

=0BfWvKYHMD8 Виконати 

онлайн-тести 

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

annya-i-ohorona-prirodnih-

bagatstv-vodoym-155585.html  

07.04. 

Індивідуальна 

година  

Номировська 

О.Д. 

Повторення та 

узагальнення вивченого 

про дієслово 

Переглянути відео 

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

=dVc5YxJRYDM  

07.04. 

Англійська мова 

  Смаженюк С.Л. 
«День народження» 

Порядкові числівники 

Читання 

Урок 2 ст 89 

1.Повторити числівники( 

словник) 

2. Прочитати  впр 1 ст 89 –аудіо 

запис у вайбер 

3.Впр2 ст 89 письмово 

 

08.04. 

Трудове 

навчання 

Гут Л.В. 

 

Послідовність 

виготовлення виробів 

технікою пап'є-маше. 

Практична робота. 

Закінчення виробу 

 

Продовження роботи 

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

=5ZonL-0Ra6s 

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

=myaoRye8H6Q 

Перегляд світлин посуду 

(файлове повідомлення) 

08.04. 
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Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Удосконалення умінь 

орієнтуватися в 

структурі твору. Творча 

діяльність на основі 

прочитаного.  

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль буде 

розміщено у групі Viber 4 класу 

перед початком уроку) с.103-109 

(підручник), прочитати і 

придумати заголовки до частин 

08.04. 

Математика 
Номировська 

О.Д. 

Порівняння дробів Переглянути відео і виконати 

завдання 

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

=QxDzygQHZU4 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-drobi-4-klas-115223.html  

08.04. 

Українська мова 

Номировська 

О.Д. 

Розвиток зв'язного 

мовлення. Складання і 

записування розповіді на 

задану тему на основі 

запитань. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку) 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-skladi-rozpovid-za-

malunkami-i-zapitannami-3-

312957.html 

08.04. 

Літературне 

читання 

Номировська 

О.Д. 

Удосконалення умінь 

орієнтуватися в 

структурі твору. Творча 

діяльність на основі 

прочитаного. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку). 

Робота з твором Л.Українки 

«Біда навчить» 

09.04. 

Природо-

знавство 

Номировська 

О.Д. 

Організація навчального 

проекту. Тема «Водойми 

рідного краю. Їх стан і 

охорона» 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 4 

класу перед початком уроку).             

Підготувати повідомлення 

09.04. 

Образотворчеми

стецтво 

Номировська 

О.Д. 

Особливості архітектури 

рідної місцевості .  

Переглянути презентацію і 

виконати практичне завдання  на 

вибір учня 
https://www.slideshare.net/ViktorVit
vikvas/ss-27176443  

09.04. 

Я у світі 

Бабій Ж.Ю. 

Європейський Союз – 

співтовариство народів 

Європи 

https://www.youtube.com/watch

?v=rHQORHX2MJk&ab_chann

el=DivakiProduction 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=tweYyoWJifs&t=80s&ab_ch

annel=%D0%9B%D0%B5%D1

%81%D1%8F%D0%A6%D1%
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8E%D1%80%D1%8E%D0%B

F%D0%B0 

 

  https://www.youtube.com/watch

?v=4obP2ah39n0&ab_channel=

%D0%A1%D0%BF%D0%BE

%D1%80%D1%82%D0%B8%

D0%B2%D0%BD%D0%B8%

D0%B9%D0%BA%D0%BB%

D1%83%D0%B1%D0%9F%D

0%A3%D0%9C%D0%90%D0

%AE%D0%9D%D0%86%D0

%9E%D0%A0 

 

09.04. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tweYyoWJifs&t=80s&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%A6%D1%8E%D1%80%D1%8E%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=tweYyoWJifs&t=80s&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%A6%D1%8E%D1%80%D1%8E%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=4obP2ah39n0&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%9F%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=4obP2ah39n0&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%9F%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=4obP2ah39n0&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%9F%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=4obP2ah39n0&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%9F%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=4obP2ah39n0&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%9F%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=4obP2ah39n0&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%9F%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=4obP2ah39n0&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%9F%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=4obP2ah39n0&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%9F%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=4obP2ah39n0&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%9F%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=4obP2ah39n0&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%9F%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%9E%D0%A0

