
Графік дистанційного навчання для учнів 4 класу 

з 31.01.2022 по 04.02.2022 

 

 
Дата Предмет  Тема  Завдання  

31.01 Фізична 

культура 

Номировська 

О.Д. 

Вправи для розвитку 

фізичних якостей: 

гнучкості. Рухливі ігри для 

активного відпочинку. 

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

BmH5DmY  

https://www.youtube.com/watch?v=0Tflu

0bVL9U  

Українська 

мова 

Виразне читання твору. 

Аналіз художнього тексту. 

Вимова та написання  

закінчення  -ій у 

прикметниках жіночого 

роду в давальному та 

місцевому відмінках. 

Прочитай уривок з повісті Туве 

Янссон  «Комета прилітає». 

Опрацювати матеріал підручника с. 30, 

виконати вправу 6. 

 Математика Письмове ділення 

багатоцифрового числа на 

двоцифрове. Розв’язування 

задач різних типів. 

 Опрацювати матеріал підручника 

с.217, № 597, №599 

01.02. Математика Перевірка ділення 

множенням. 

Презентація:  

https://svitppt.com.ua/matematika/perevirk

a-dilennya-mnozhennyam1.html  

Я досліджую 

світ 

Всесвіт. Космічні об’єкти. 

Галактика. Чумацький 

шлях.  

Переглянути відео: 

https://vseosvita.ua/library/informatika-4-

klas-23-urok-63780.html  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol63x

rxKCsI  

 

 

Опрацювати сторінки підручника с. 28, 

с.30.  

Англійська 

мова 

У лікаря Урок у Meet Час 08.30 

Урок 8 ст 79 

02.02. Українська 

мова 

Виразне читання твору. 

Відмінювання 

прикметників у множині. 

Прочитати текст « Геній на п’ять 

секунд.»  

Опрацювати сторінки підручника с. 33 

вправа 7 

Математика Письмове ділення 

багатоцифрового числа на 

двоцифрове у випадку, 

коли у частці є нуль. 

 

 

 Опрацювати сторінки підручника с. 17 

№ 22, с.19 № 28 ( ІІ частина) 

Англійська 

мова 

Дбай про своє  Урок у Meet Час 09.25 

Урок 9 ст 80 
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здоров’я 

03.02. Фізична 

культура 

Номировська 

О.Д. 

Вправи для розвитку 

фізичних якостей: 

координації. Рухливі ігри 

для активного відпочинку. 

https://www.youtube.com/watch?v=bO34

A_NPjLs  

https://www.youtube.com/watch?v=SSE3

grKUVNo  

 Українська 

мова 

Виразне читання твору. 

Вимова й написання 

найуживаніших 

прикметників на –ський, 

 - цький, - зький. 

 

 Прочитати уривок з твору  

« Найдовші вуса» 

 

Опрацювати сторінки підручника с.36 

вправа 7 

Я досліджую 

світ 

Виготовлення та 

оздоблення виробу за 

зразком ( виготовити 

вітальну листівку до Дня 

святого Валентина) 

 

 Переглянути відео і виготовити 

листівку:  

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

0sdgigU&ab_channel=%D0%92%D0%B5

%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96%

D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%

D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D

0%B8  

 

 

04.02. Я досліджую 

світ 

 

 

Здоровий спосіб життя, Переглянути презентацію:  

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

temu-zdoroviy-sposib-zhittya-138416.html  

 

 

Інформатика 

Створення та виконання 

алгоритмів з циклами для 

виконавців у середовищі 

програмування. 

 Переглянути презентацію. 

https://vseosvita.ua/library/informatika-4-

klas-23-urok-63780.html  
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