
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ (06.04 - 10.04) 

у 4-Б класі 

на час карантину  

Класовод 4-Б – Заітченко Л.К. 

Увага!!! Дистанційне навчання 4-Б класу  

переходить на платформу Google Сlass 

Код доступу:  

 

7horqx5 
  

Контакти для зворотнього зв’язку: Заітченко Л.К.  

М.т.: 0680402478 

Viber: +380680402478 

E-mail: zaitchenkolk@gmail.com 

Зміст уроку 
Завдання для учнів для 

самоопрацювання 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

Теперішній час. Змінювання дієслів 

теперішнього часу за числами та особами. 

с.147-149 

с.149, впр. 339 

Майбутній час. Змінювання дієслів 

майбутнього часу за числами та особами. 

с.150-151 

с.151, впр. 344 (Списати 

прислів’я, підкреслити дієслова, 

визначити їх  число і особу) 

Закріплення вміння змінювати  дієслова  

теперішнього і майбутнього часу. с.152-153 

с. 153, впр. 348 (Поставити 

дієслово міркувати  у всіх 

формах теперішнього і 

майбутнього часу) 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 

 Антін Лотоцький «Ольга Перевізниківна». 

с.141-142 

с.141-142 – читати, виконати  

Завдання 1 до уроку 

Антін Лотоцький «Ольга Перевізниківна». 

с.143-144 (продовження) 

с.143-144 – читати, виконати   

тестові завдання  до уроку 

Позакласне читання (по підручнику 

Книжкова країна). У вирі пригод. В. Чапліна 

«Кинули» с.109-114 

с.109-114 – читати, виконати   

тестові завдання  до уроку 

МАТЕМАТИКА 

Повторення множення двоцифрових чисел. 

Розв’язування задач. с.147-148, 149-150 

с. 148, № 926 – розв’язати задачу, 

№ 927 – обчислити вирази 

Множення трицифрових чисел на 

двоцифрові. Задачі на знаходження числа за 

двома різницями. с.148-149 

с.149, №933 – обчислити вирази, 

№ 934 – розв’язати задачу, 
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Множення багатоцифрових чисел на 

двоцифрові. Задачі на знаходження числа за 

двома різницями. с. 149-150 

с.150, № 940 – розв’язати задачу, 

№ 941 – обчислити вирази 

Множення іменованих чисел на двоцифрові 

числа. Порівняння задач на знаходження 

числа за двома різницями.  с.150-151.  

с.150-151, № 948 – розв’язати 

задачу, №949 – обчислити вирази  

ПРИРОДОЗНАВСТВО 

 Повторення вивченого про Чорне море і 

Азовське море. с.116-119. 

с.119-127 – повторити матеріал у 

підручнику, пройти тест. 

Охорона водойм рідного краю. Переглянути відеоматеріал у 

Google Klass, виконати завдання 

Збережемо рідні водойми. 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

Звичаї і традиції. Порядкові числівники. Переглянути аудіоматеріал у 

Google Klass, виконати 

відповідні завдання 

Теперішній завершений час  Переглянути відеоматеріал у 

Google Klass, виконати завдання 

до уроку 
  


