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Дата\предмет          Зміст уроку Примітки 

09. 10. 2020 
1. Математика 

Аналіз контрольної роботи 

Zoom 
Розсилання завдання за посиланням 
https://www.twirpx.com/file/768316/  
Classroom 

 

2.Укр. мова/ франц. мова Чергування голосних у коренях іменників 
жіночого та чоловічого роду в однині  
Діалог   
Zoom 

Розсилання завдання: с. 61, вправа 120, вивчити правило 
Classroom 

3. Фр. Мова/ укр.. мова Чергування голосних у коренях іменників 
жіночого та чоловічого роду в однині  
Діалог 

Zoom 

Розсилання завдання: с. 61, вправа 120, вивчити правило 
Classroom 

4. Літературне читання 

 
Урок позакласного читання на тему 
«Історичне минуле мого народу» 
Zoom 

Розсилання завдання: вивчити вірш про природу, красу 
рідного краю 
Classroom 

5. Мистецтво У гості до поляків 
https://video.novashkola.ua/4-
klas/mistectvo-4-klas/tema-10-ii-chastina/ 
 
 https://video.novashkola.ua/4-
klas/mistectvo-4-klas/tema-10-i-chastina/ 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WRhg
LWcRov4 
Classroom 

 

5. Фіз. культура 
 
 

Організовуючі та загальнорозвивальні 
вправи з м′ячем. Вправи з великим 
м′ячем. Стрибки у довжину з місця. 
Рухливі ігри 
viber 
 

Опрацювати відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ&t=13
5s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%
BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%
D1%8FTV-4 
 



 

 

 

Дата\предмет           Зміст роботи Примітки 
 

10. 10. 2020 
 
1.Природознавство 
 
 

Географічна карта. Умовні знаки на карті. 
Практична робота. Читання карти 
Zoom 
 

Розсилання завдання: опрацювати с. 38 – 39 підручника 
Classroom 

2. Укр. мова/фр. Мова Правопис  закінчень іменників жіночого 
роду на – а,  - я в родовому відмінку 
однини  
Zoom 

Розсилання завдання: с. 63, вправа 124, вивчити правило 
Classroom 
 
 

3. Математика 
 

Одиниці вимірювання довжини. 
Перетворення одиниць вимірювання 
довжини. Визначення відстаней на карті. 
Zoom 

 Розсилання завдання:  с. 53, №№ 324, 325 
Classroom 
 

4.Фр. мова/ укр.мова 
 

Правопис  закінчень іменників жіночого 
роду на – а,  - я в родовому відмінку 
однини 
Zoom 

 
Розсилання завдання: с. 63, вправа 124, вивчити правило 
Classroom 
 

5.Літературне читання 
 
 

Контрольна робота. Читання мовчки 
(письмово) 
Zoom 
 

Розсилання завдання за посиланням 

https://vseosvita.ua/library/kontrolni-roboti-z-
literaturnogo-citanna-dla-4-klasu-46904.htm 
Classroom 
 
 

 



 

 

 

Дата\предмет  
 

         Зміст роботи Примітки 

11.1 0. 2020 
 
1.Основи здоров'я 
 

Гігієна оселі. Повітря, його значення для 
здоров′я. Практична робота. Складання 
рекомендацій «Як підтримувати чисте 
повітря в оселі» 
Zoom 

Розсилання завдання:опрацювати С. 47 -  51 підручника 
Classroom 
 

2.Математика 
 

Одиниці вимірювання маси. 
Перетворення одиниць вимірювання 
маси. Задачі, що розв”язуються за 
допомогою відношення 
Zoom 

Розсилання завдання: с.54, №№ 336, 337 
Classroom 
 

3. Літературне читання 
 
 

Вступ до розділу «Як не любить той край» 
В. Сосюра «Як не любить той край…», Л. 
Костенко «Усе моє, все зветься Україна» 
Zoom 
 

Розсилання завдань: с. 60 – 62, вивчити вірш напам′ять 
Classroom 
 
 

4.Фізична культура 
 

Організовуючі та загально розвивальні 
вправи з м′ячем. Вправи з великим 
м′ячем. Стрибки у довжину з місця. 
Рухлива гра «М′яч у колі» 
Viber 

Розсилання завдання: опрацювати відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ&t=13
5s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%
BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%
D1%8FTV-4 
 

 

 



 

 

 

 

 

Дата\предмет           Зміст роботи           Домашнє завдання 
 

12. 10. 2020 
 
1.Літ. чит. 
 
 

Настрій твору. В. Сухомлинський «Восени 
пахне яблуками». Прислів′я. Опис 
картини К. Білокур 
Zoom 
 

Розсилання завдання: опрацювати с. 62 – 63 підручника 
Classroom 
 

2.Я у світі 
 
 

Роль сім′ї у моєму житті. Мій родовід 
Zoom 

 

 

3.Трудове навчання 
 
 
 

Колаж. Техніка колажу. Комбінування 
різноманітних матеріалів для створення 
композиції технікою колажу. 
Виготовлення композиції «Осінні квіти» 
технікою колажу 
viber 

Закінчити композицію і переслати у  
Classroom 
 
 

4.Фізична культура 
 
 
 

Організовуючі та загальнорозвивальні 
вправи з м′ячем. Вправи з великим 
м′ячем. Стрибки у довжину з місця. 
Рухлива гра «М′яч у колі» 
viber 

Опрацювати відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=PGBJaxx4-
_k&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%
B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D
0%BE%D0%B2%D0%B0 
 

 



 

 

 

 

Дата\предмет           Зміст роботи           Домашнє завдання 
 

13. 10. 2020 
 
1.Природознавство 
 

Робота з планом і картою. Практична 
робота: порівняння плану і карти 
Zoom 
 

Розсилання завдання: опрацювати с. 40 підручника 
Classroom 
 

 
2.Математика 
 
 

Заміна одних одиниць вимірювання 
величин іншими. Розв′язування задач на 
2 дії та складання обернених задач. 
Zoom 

 

 

4.Укр. мова/ інформатика 
 
 
 
 

Правопис закінчень іменників чоловічого 
роду в родовому відмінку однини. 
Складання словосполучень. 
Zoom 
Середовище текстового редактора. 

Поєднання елементів на аркуші текстового 
документа: взаємне розміщення тексту, 

зображень, схем 

Zoom 

 

5.Інформатика/ укр.. мова 
 
 

Правопис закінчень іменників чоловічого 
роду в родовому відмінку однини. 
Складання словосполучень 
Zoom 
Середовище текстового редактора. 
Поєднання елементів на аркуші 

 



текстового документа: взаємне 
розміщення тексту, зображень, схем 
Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План роботи під час карантину 

(09. 10 2020 – 13. 10. 2020) 

учнів 4 – Б класу 

Чернівецької СШ І ступеня №26 



Класовод: Горинюк М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата\предмет          Зміст уроку Домашнє завдання 

09. 10. 2020 
1. Мистецтво 

У гості до поляків  

2. Математика 
 

Аналіз контрольної роботи 

Zoom 

Опрацювати  завдання за посиланням 
https://www.twirpx.com/file/768316/  
Classroom 
 

3.Укр. мова/ франц. мова 
 

Чергування голосних у коренях іменників 
жіночого та чоловічого роду в однині  
Діалог 

Zoom 

Опрацювати завдання: с. 61, вправа 120, вивчити правило 
Classroom 

4. Фр. Мова/ укр.. мова Mon appartement. Ma maison. 

 Аудіювання.- classroom/viber 

Loustics1, cahier d’activité с.74 в.1,2 
 



 
 

5. Літературне читання 
 

Урок позакласного читання на тему 
«Історичне минуле мого народу» 
Zoom 

Вивчити вірш про природу, красу рідного краю 
Classroom 

6. Фіз. Культура 
 
 

Організовуючі та загально розвивальні 
вправи з м′ячем. Вправи з великим 
м′ячем. Стрибки у довжину з місця. 
Рухливі ігри з м′ячем. 
viber 
 
 

Опрацювати відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ&t=13
5s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%
BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%
D1%8FTV-4 
 

 

 

 

 

 

Дата\предмет           Зміст роботи Домашнє завдання 
 

10. 10. 2020 
 
1.Природознавство 

 
 

Географічна карта. Умовні знаки на карті. 
Практична робота. Читання карти 
Zoom 
 

Опрацювати завдання: с. 38 – 39 підручника 
Classroom 

2. Укр. мова/фр. Мова 
 

Правопис  закінчень іменників жіночого 
роду на – а,  - я в родовому відмінку 
однини  

Опрацювати завдання: с. 63, вправа 124, вивчити 
правило 
Classroom 



Zoom  
 

3. Математика 
 

Одиниці вимірювання довжини. 
Перетворення одиниць вимірювання 
довжини. Визначення відстаней на карті. 
Zoom 

  Опрацювати завдання:с. 53, №№ 324, 325, повторити 
одиниці вимірювання довжини 
Classroom 
 

4.Фр. мова/ укр.мова Активізація граматики - дієслова IIІ гр. 
Futur simple - схема неправильних дієслів, 
с.185 - classroom/meet 

Піф : схема неправильних дієслів, с.185, в.11 с.188 

5.Літературне читання 
 
 

Контрольна робота. Читання мовчки 
(письмово) 
Zoom 
 

Опрацювати завдання за посиланням 

https://vseosvita.ua/library/kontrolni-roboti-z-
literaturnogo-citanna-dla-4-klasu-46904.htm 
Classroom 
 
 

 

 

 

Дата\предмет  
 

         Зміст роботи Домашнє завдання  

11.1 0. 2020 
 
1.Основи здоров'я 
 
 

Гігієна оселі. Повітря, його значення для 
здоров′я. Практична робота. Складання 
рекомендацій «Як підтримувати чисте 
повітря в оселі» 
Zoom 
 

 
 

2.Математика 
 

Одиниці вимірювання маси. 
Перетворення одиниць вимірювання 
маси. Задачі, що розв′язуються за 

Опрацювати завдання:с.54, №№ 336, 337, вивчити 
одиниці вимірювання маси 
Classroom 



допомогою відношення 
Zoom 

 

3. Літературне читання 
 
 

Вступ до розділу «Як не любить той край» 
В. Сосюра «Як не любить той край…», Л. 
Костенко «Усе моє, все зветься Україна» 
Zoom 
 

Опрацювати завдання: с.  60 – 62, вивчити вірш 
напам′ять 
Classroom 
 
 

4.Англ. мова/укр. Мова Відпочинок і дозвілля 
 

 

5.Фізична культура 
 

Організовуючі та загально розвивальні 
вправи з м′ячем. Вправи з великим 
м′ячем. Стрибки у довжину з місця. 
Рухливі ігриз м′ячем 
Viber 

Опрацювати відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ&t=13
5s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%
BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%
D1%8FTV-4 
 

 

 

Дата\предмет           Зміст роботи           Домашнє завдання 
 

12. 10. 2020 
 
1.Літ. чит. 
 
 

Настрій твору. В. Сухомлинський «Восени 
пахне яблуками». Прислів”я. Опис 
картини К. Білокур 
Zoom 
 

 Опрацювати с. 62 – 63 підручника 
Classroom 
 

2.Французька мова Фонетичні вправи. Пісня (аудіофайл) — 
classroom/viber 

Пісня  “Le carrousel” (Loustics1,  с.68) 
 
 

3.Я у світі 
 
 

Роль сім′ї в моєму житті. Мій родовід 
 
Zoom 

 
 



 

4.Трудове навчання 
 
 
 

Робота з пластичними матеріалами. 
Пластичні матеріали для 
виготовлення(пластилін, глина, 
полімерна глина, солоне тісто). 
Послідовність виготовлення виробів 
об′ємної форми з пластиліну за власним 
задумом. 
Практична робота: виготовлення з 
пластичних матеріалів об′ємних фігур 
тварин з творчим доповненням 
Viber  

Закінчити композицію і переслати у  
Classroom 
 
 

5.Фізична культура 
 
 
 

Організовуючі та загально розвивальні 
вправи з м′ячем. Вправи з великим 
м′ячем. Стрибки у довжину з місця. 
Рухлива гра «М′яч у колі» 
Viber 
 

Опрацювати відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ&t=135
s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%
8FTV-4 

 

Дата\предмет           Зміст роботи           Домашнє завдання 
 

13. 10. 2020 
 
1.Природознавство 
 

Робота з планом і картою. Практична 
робота: порівняння плану і карти 
Zoom 
 

Розсилання завдання: опрацювати с. 40 підручника 
Classroom 
 

 
1.Математика 
 

Заміна одних одиниць вимірювання 
величин іншими. Розв”язування задач на 
2 дії та складання обернених задач. 
Zoom 

 

 

3.Французька мова 
 

Урок-гра « Що є в твоїй кімнаті ?» 

(з опорою на малюнки) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ&t=135s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8FTV-4
https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ&t=135s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8FTV-4
https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ&t=135s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8FTV-4
https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ&t=135s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8FTV-4


 classroom/meet 

 

4.Укр. мова/ інформатика 
 
 
 
 

Правопис закінчень іменників чоловічого 
роду в родовому відмінку однини. 
Складання словосполучень. 
Zoom 
 

 

5.Інформатика/ укр.. мова 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичні дані по зворотньому 

зв′язку під час карантину  

(02. 11. 2020 – 05. 11. 2020) 

вчителя початкових класів 

Горинюк Марії Василівни 

 



35 учнів з 35 учнів  - 100 відсотків 


