
4 клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1 06/04 Змінювання дієслів за особами і числами у теперішньому і в 
минулому часі

с.147 таблиця, с.149. Вправа 293 (списати, рокриваючи 
дужки, замінивши неозначену ф-му дієсловами теперішнього 
часу

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

2 07/04 Розвиток мовлення. Порівняльний опис "Дуб і береза" Скласти діаграму Вена https://www.youtube.com/watch?v=-jH_P0ukyDs

3 08/04 Побудова речень з дієсловами різних особових форм 
теперішнього і майбутнього часу

с.151 таблиці, Вправа 297 (списати, підкреслити дієслова, 
визначити їхній час

4 13/04 Правопис особових закінчень с.153 таблиця, Вправа 301(виконати 2 і 3 завдання вправи)
5 14/04 Контрольна робота. Диктант

6 15/04 Змінювання дієслів у минулому часі за числами і родами с.157. Вправа 308 (правильно записати дієслова, від них 
утворити дієслова минулого часу)

7 21/04 Дієслова на -ся (літературна вимова і правопис). Вживання 
дієслів на -ся у реченні, мовленні.

с.158. Вправа 309 (Записати складений текст, уживаючи 
дієслова теперішнього часу на -ся. 5-7 речень). І ось одного 
дня....

8 22/04 Розвиток мовлення . Есе "Чи потрібно дотримуватися 
інструкцій з техніки безпеки під час карантину?" Скласти твір-роздум до 15 речень.

Літературне читання

1 06/04 Підсумковий урок за темою: "Літературні казки зарубіжних 
письменників. с.154 (відповідати на запитання)

2 07/04 Любов  Забашта. Сказав мудрець. с.155-156 (виразно читати)
3 08/04 Анатолій Костецький "Мрія" с.156-157 (виразно читати, усно відповідати на запитання)
4 10/04 Анатолій Костецький "Спішу додому" с.158 (опрацювати 2 і 3 питання до тексту)
5 13/04 Всеволод Нестайко "Шура і Шурко" с.160-163 (читати і переказувати)
6 14/04 Всеволод Нестайко "Шура і Шурко" (продовження) с.163-166 (читати, відповідати на запитання)

7 15/04 Урок позакласного читання. Василь Сухомлинський "Не 
загубив а знайшов" с.159. (знайти головну думку тексту)

8 17/04 Марія Чумарна "Казка про друга" с.166-168 (опрацювати питання на с.168)
9 21/04 Марія Чумарна "Казка про друга" с.168-170 (відповідати на питання доказки)

10 22/04 Гумористичні твори с. 171-173 (навчитися читати з правильною інтонацією)
Німецька мова

1 6/04. Улюблена книжка. Розвиток мовлення. ст. 112 -114
2 10/04. Домашнє читання. https://www.youtube.com/watch?v=v6WdOTK4eJY
3 13/04. Я охоче дивлюся телевізор.Нова лексика. ст. 114 -115
4 17/04. Улюблені дитячі герої. ст. 116 - 117
5 24/04. Скоро літні канікули. Нова лексика. ст. 118 - 119

Математика

1 06/04 Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. 
Задачі на знаходження числа за двома різницями. с.150 Завдання 940, 941 https://www.youtube.com/watch?v=6tOZb2Vu5NM

2 07/04 Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. 
Розв'язування і порівняння задач. с.151 Завдання 949 https://www.youtube.com/watch?v=v6WdOTK4eJY

3 08/04 Знаходження значень виразів на  сумісні дії різного ступеня. 
Задачі на знаходження числа за двома різницями с.152 Завдання 957, 958 Самостійна робота завдання 951(математичний диктант)

https://www.youtube.com/watch?v=rKAwmMFBbCA
https://www.youtube.com/watch?v=-jH_P0ukyDs
https://www.youtube.com/watch?v=v6WdOTK4eJY
https://www.youtube.com/watch?v=6tOZb2Vu5NM
https://www.youtube.com/watch?v=v6WdOTK4eJY


4 10/04 Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. 
Складання і розв'язування задач на зустрічний рух с.153 Завдання 966, 962 https://www.youtube.com/watch?v=FJEp3kqjM7A

5 13/04 Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. 
Задачі на рух і на знаходження площі. с.154 Завдання 975, 976 https://www.youtube.com/watch?v=Us0wDxLqWH4

6
14/04 Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові без 
остачі та з остачею. Задачі на знаходження середнього 
арифметичного.

с.155 Завдання 978(опрацювати усно), 985(письмово)

https://www.youtube.com/watch?v=DKZUY2fRLUY

https://www.youtube.com/watch?v=QAIhE4PVRsc&t=259s

https://www.youtube.com/watch?v=67-dZjn2tRU

7 15/04 Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на 
двоцифрові. Задачі  на знаходження  середнього арифметичного с.157 Завдання 994, 995, правило

8 17/04 Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. 
Розв'язування рівнянь. с.157 Завдання 998, 1003 https://www.youtube.com/watch?v=g1SkH-gtz9c

9 21/04 Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. 
Задачі на знаходження середнього арифметичного.

с.158 Завдання 1004(опрацювати усно), 1010,1011
(письмово)

10 22/04 Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. 
Розв'язування задач. с.160 Завдання 1018, 1019

11  Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. 
Обчислення значень виразів  з буквою с.161. Завдання 1026, 1027

Природознавство
1 07/04 Контрольна робота "Природа України"
2 09/04 Природні зони України. Карта природних зон. с.132-134 https://www.youtube.com/watch?v=B1GYPw4gQJQ
3 14/04 Мішані ліси. (Полісся) с.134-138 https://www.youtube.com/watch?v=FdF5UeZxdDk
4 16/04 Навчальний прєкт "Чому ліси називають "легенями планети"? https://www.youtube.com/watch?v=FdF5UeZxdDk
5 21/04 Лісостеп с.139-142 https://www.youtube.com/watch?v=QnZ0HjFw0-w
6 23/04 Степ с.142 https://www.youtube.com/watch?v=OgfwgtnvWeA

Я у світі
1 09/04 Cвята нашої держави
2 16/04 Робимо висновок з теми "Я - українець"
3 23/04 Україна і світ.

Музичне мистецтво

1 06/04 Сонячні Італія та Болгарія. Микола Лисенко, «Баркарола»; 
Сергій Рахманінов, «Італійська полька» –  сприйняття. «Наша 
вчителька» сл. Н. Іванової , муз А.Олєйнікової (розучування).

https://www.youtube.com/watch?v=mBcNSyWlSeU 
https://www.youtube.com/watch?v=0OOnodI-RAw
https://www.youtube.com/watch?v=k4D7p7Rarjk
https://www.youtube.com/watch?v=lDA2BBH4Lyo

2
13/04 Казкові Фінляндія та Норвегія. Ян Сібеліус, сифонічна поема 
«Фінляндія». Едвард Гріг, «Захід сонця» –  сприйняття. Едвард Гріг, 
«Захід сонця» (розучування)

https://www.youtube.com/watch?v=qOSaT6U4e-8
https://drive.google.com/open?
id=1VS1ac_yjGhPchSw49uy3KYqsohzh8YZH
https://drive.google.com/open?
id=1l3PLbusbQ2E1irV2OKOyKvzL6MBFECCI
https://drive.google.com/open?
id=1_dMLXTDgmTkm44eYQXDU0utVpXLlT6FB
https://www.youtube.com/watch?v=07j-J1vkMjo

3

27/04 Грузія, Вірменія, Азербайджан. Грузинський народний танець 
«Лезгінка». Арам Хачатурян, гопак із балету «Гаяне»  –  сприйняття. 
Лезгінка, ашуги, тар.  «Курчатка» сл.. Т. Муталлібова муз. Г. Гусейнлі 
(розучування).

https://www.youtube.com/watch?v=gDbpJNhfrW4

https://www.youtube.com/watch?v=FJEp3kqjM7A
https://www.youtube.com/watch?v=Us0wDxLqWH4
https://www.youtube.com/watch?v=DKZUY2fRLUY
https://www.youtube.com/watch?v=QAIhE4PVRsc&t=259s
https://www.youtube.com/watch?v=67-dZjn2tRU
https://www.youtube.com/watch?v=g1SkH-gtz9c
https://www.youtube.com/watch?v=B1GYPw4gQJQ
https://www.youtube.com/watch?v=FdF5UeZxdDk
https://www.youtube.com/watch?v=FdF5UeZxdDk
https://www.youtube.com/watch?v=QnZ0HjFw0-w
https://www.youtube.com/watch?v=OgfwgtnvWeA
https://www.youtube.com/watch?v=mBcNSyWlSeU
https://www.youtube.com/watch?v=0OOnodI-RAw
https://www.youtube.com/watch?v=k4D7p7Rarjk
https://www.youtube.com/watch?v=lDA2BBH4Lyo
https://www.youtube.com/watch?v=qOSaT6U4e-8
https://drive.google.com/open?id=1VS1ac_yjGhPchSw49uy3KYqsohzh8YZH
https://drive.google.com/open?id=1VS1ac_yjGhPchSw49uy3KYqsohzh8YZH
https://drive.google.com/open?id=1l3PLbusbQ2E1irV2OKOyKvzL6MBFECCI
https://drive.google.com/open?id=1l3PLbusbQ2E1irV2OKOyKvzL6MBFECCI
https://drive.google.com/open?id=1_dMLXTDgmTkm44eYQXDU0utVpXLlT6FB
https://drive.google.com/open?id=1_dMLXTDgmTkm44eYQXDU0utVpXLlT6FB
https://www.youtube.com/watch?v=07j-J1vkMjo
https://www.youtube.com/watch?v=gDbpJNhfrW4


3

27/04 Грузія, Вірменія, Азербайджан. Грузинський народний танець 
«Лезгінка». Арам Хачатурян, гопак із балету «Гаяне»  –  сприйняття. 
Лезгінка, ашуги, тар.  «Курчатка» сл.. Т. Муталлібова муз. Г. Гусейнлі 
(розучування).

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

https://www.youtube.com/watch?v=OzJNxS4-gmQ

Образотворче мистецтво

1 Особливості природного середовища і рідного міста, села. 
Композиція "Пам'ятки архітектури" 

2 Особливості архітектури рідного села. Композиція "Садки цвітуть"

3 Розширення уявлень про роботу художника - дизайна. Композиція 
"Шпаківня"

Інформатика
1 09/04 Створюємо гру
2 16/04 Комп'ютерні презентації
3 23/04 Оформлюємо комп'ютерну презентацію

Трудове навчання
1 10/04 Декорування великодніх яєць
2 17/04 Дизайн
3 24/04 Дизайн

Фізична культура
1 07/04 Комплекс ЗРВ у русі. Біг зі зміною напрямкую. Основи туризму.
2 08/04 Основи туризму. Тематичний урок "Ми-туристи"
3 10/04 Біг з різних вихідних положень. "Човниковий" біг 4х9м https://www.youtube.com/watch?v=nhKDcSkH-cU
4 14/04 Біг з різних вихідних положень. "Човниковий" біг 4х9м
5 15/04 Біг з різних вихідних положень. "Човниковий" біг 4х9м
6 17/04 Підсумковий урок. Рухливі ігри.

Основи здоров'я
1 06/04 Підсумковий урок за розділом
2 13/04 Самооцінка і поведінка людини. Упевненість і самовпевненість.

Основи християнської етики
1 08/04 Вчимося розкривати свої таланти

2 15/04 Урок узагальнення
https://www.youtube.com/watch?v=ES1h-
p8QjK4&list=PLkLwod_eIKOXGxcFBC4pG7c4xXl7n9R-
q&index=6

3 22/04 Вчимося мудрості.
Риторика

1 09/04 Говори про те, що добре знаєш. Знання, впевненість, почуття.
2 16/04 Тренінг. Як навчитися утримувати увагуслухачів.

https://www.youtube.com/watch?v=eyXRFyFZYCs
https://www.youtube.com/watch?v=OzJNxS4-gmQ
https://www.youtube.com/watch?v=nhKDcSkH-cU
https://www.youtube.com/watch?v=ES1h-p8QjK4&list=PLkLwod_eIKOXGxcFBC4pG7c4xXl7n9R-q&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ES1h-p8QjK4&list=PLkLwod_eIKOXGxcFBC4pG7c4xXl7n9R-q&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ES1h-p8QjK4&list=PLkLwod_eIKOXGxcFBC4pG7c4xXl7n9R-q&index=6

