
Завдання для учнів 4 класу з 18.05 по 22.05 

Предмет ПІП вчителя, 
e-mail вчителя 

Завдання  з 18.05  по 22.05 
 

Українська  
мова  

Русановська 
Оксана Вікторівна 
rusanovskaoksana@
gmail.com 
 
 

1. Олімпіада з української мови ( сайт « На урок») 
2. Урок розвитку зв’язного мовлення 
Редагування та вдосконалення текстів 
3.Робота з підручником с. 180-181вправи 359, 360, 361 , 362 
 
 

Літературн
е читання 

Русановська 
Оксана Вікторівна 
rusanovskaoksana@
gmail.com 
 

1) с.179 -183 , дати відповідь на запитання   
 2) с184 , виразне читання                                          
 3)  Хрестоматія с.134-139 , виразне читання 
4) Хрестоматія с.140-143, читати, відповідати на питання 
  

Англійська  
мова  

Воробйова 
Анастасія 
Сергіївна 
av29051989@gmail
.com 
 

Перевірна робота  Listening (аудіювання) 
https://drive.google.com/open?id=1YPdJfJxDS6TXL34xK8IbA0M5-
C9foDtc 

Російська 
мова 

Русановська 
Оксана Вікторівна 
rusanovskaoksana@
gmail.com 
 

1) Развитие речи. Жанры художественной литературы. 
 
2)  Проверочная работа .Чтение вслух «Аист и соловей» 
 

Математик
а 

Русановська 
Оксана Вікторівна 
rusanovskaoksana@
gmail.com 
 

1) с.158-159 №1004 - усно 
№1005№ 1006  №1007 №1008 №1011  
                                                                                      
2)Олімпіада з математики ( сайт « На урок») 
 
3)с 159-161 № 1013-усно № 1000 - усно 
№ 1014 № 10023, №1025 №1026 № 1027  
 
4) с.161-162 №1030 – усне 
№1031 №1034 № 1035№ 1037 №1039  
 
 

Природозн
авство 

Русановська 
Оксана Вікторівна 
rusanovskaoksana@
gmail.com 
 

1 )§51 ,відповідь на запитання,   
2) )§52,відповідь на запитання,   
   
 

Я у світі Русановська 
Оксана Вікторівна 
rusanovskaoksana@
gmail.com 
 

с . 145-152,відповідь на питання 
 

Інформати
ка 

Воробйова 
Анастасія 
Сергіївна 

Переглянути презентацію, виконати завдання на закріплення 
https://drive.google.com/open?id=12HDiioQgV33U-
4t4cB68cMbBmG8Vsqrz 
https://learningapps.org/1171833 
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av29051989@gmail
.com 

Основи  
здоров’я 

Русановська 
Оксана Вікторівна 
rusanovskaoksana@
gmail.com 
 

1.Олімпіада ( сайт « На урок») 
  

Фізична 
культура 

Токарєва Ольга 
Миколаївна 
sonskorpion@gm
ail.com 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A8e_Fwtt0Uk 
https://www.youtube.com/watch?v=z9T4yZFY_7I 
https://www.youtube.com/watch?v=CZzQQXlxAxs 
https://www.youtube.com/watch?v=qzn83vhGCN0 
https://www.youtube.com/watch?v=Bf0YTmlf4zQ&list=RDC
MUCVF4WEjn1hufd-pkmPoVe-Q&start_radio=1&t=14 
https://www.youtube.com/watch?v=0Jpn6UvraBo 
 
 

Музичне 
мистецтво 

Сербіна Ірина 
Олександрівна 
ladyina61@gmail.co
m 

 I. Перегляньте відеоурок: 
https://drive.google.com/file/d/1eNESDVEN-
fUGCcb9MsMLm5Zbpa7V9Qsy/view?usp=sharing 

 

Хореографі
я  

Сербіна Ірина 
Олександрівна 
ladyina61@gmail.co
m 

Завдання: 

I. Зробити «Розігрів тіла» біля моря: 

https://drive.google.com/file/d/1mIJ_YSOjREzww4NnX0PKQ
ZjODNx9b_s9/view?usp=sharing 

II. Урок для дівчат – розучити «Despacito»:  

https://drive.google.com/file/d/1us4mcgMRDS0FA1o0zHPK9-
c0H0JTEdQn/view?usp=sharing 

III. Урок для хлопців – розучити «Despacito»:  

https://drive.google.com/file/d/1LSZDeD60vJY0_TFjPon9M77
t_r38pLjp/view?usp=sharing 

 

 

Образотво
рче 
мистецтво 

Русановська 
Оксана Вікторівна 
rusanovskaoksana@
gmail.com 
 

 Створення за вибором графічної, живописної  композиції « 
Кульбабка» 
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y 

Трудове 
навчання 

Русановська 
Оксана Вікторівна 
rusanovskaoksana@
gmail.com 

Декорування створених виробів раніше засвоєними техніками та ві-
домими матеріалами.Орігамі . Іграшка «Веселка» 
https://www.youtube.com/watch?v=SOMcXSbtAuE 
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