
Українська мова с. 111 впр. 398 (виконати завдання на вибір); с. 112 впр.400 

(опрацювати), вивчити правило; с. 113 впр. 402 (виконати друге завдання); 

с.114 впр. 407; с. 115 впр. 410 (опрацювати), вивчити правило; с. 116 впр. 413 

(виконати третє завдання на вибір); с.117 впр.415 (опрацювати), написати лист 

вчителю; с. 118 впр. 420 (опрацювати), вивчити правило,  с. 119 впр. 422, с. 120 

впр. 424 (опрацювати), вивчити правило, с. 121 впр. 426(виконати друге 

завдання) 

Математика с. 142 № 871 (скласти рівності за зразком), № 879, с. 143 №882 

(опрацювати і скласти таблицю множення та ділення), № 884 («відновити» 

рівності); № 886 (розв’язати задачу); с. 144 № 891 (опрацювати і вивчити 

правило); №892 (усно),  с. 145 № 894 (розв’язати задачу за поданим планом); № 

899 (опрацювати, скласти таблицю множення і ділення з першим множником 

9); с. 146 № 906; № 908 (записати і обчислити вирази); с. 147 № 909 (дослідити 

таблицю і виконати завдання); № 911 («відновити» рівності); с. 148 № 917 

(опрацювати і скласти за схемою добутки з множником 9 і частки з дільником 

9); с. 149 № 922 (усно), № 923; с.150 № 926 (опрацювати і вивчити правило); № 

929 (знайти значення виразу); с. 151 №935 (опрацювати), № 936 (опрацювати і 

вивчити правило); № 939 (Обчислити периметр), с. 152 № 944 (опрацювати і 

вивчити правило), № 946 (знайти значення виразу), с. 153 № 951; № 952 (усно), 

№ 953 (опрацювати і вивчити правило), № 954; с. 154 № 959, №962 

(опрацювати, вивчити правило). с. 155 №963 (опрацювати, вивчити правило), 

№ 964, №9 69; с. 156 № 973 (записати і обчислити вирази); № 980. 

 Читання 

с. 90 (прочитати, переказати); переглянути відео «З чого та як створюють 

світлофори»; с. 91-92 (прочитати оповідання), намалювати малюнок «Наші 

друзі - чистота й порядок», с. 92 – 93 (прочитати оповідання, переглянути відео 

«Фестиваль повітроплавання»); перевірити свої знання за розділом «Цікавинки 

звідусіль», с. 94 -97 (прочитати лічилки та мирилки, ознайомитися з народними 

іграми, вивчити одну лічилку або мирилку напам’ять (за бажанням). 

Я досліджую світ 

с. 109 – 110 (опрацювати, звернути увагу на календар весняних змін у житті 

рослин); с. 110 – 111(опрацювати, придумати сценарій невеликої вистави про 

життя ранньоквітучих рослин); с. 114 – 115 (опрацювати, відгадати загадки). 

Дослідити «Які метелики з’являються навесні першими» (намалювати їх); с.114 

(опрацювати, дослідити «Які птахи прилітають першими у вашій місцевості»); 

с. 115 – 116 (прочитати розповіді пана Лісника; придумати власну розповідь 

«Розмова звірів про своє життя навесні»); с. 116 – 117 (опрацювати). Дослідити 

«Якими візерунками найчастіше прикрашають писанки у твоєму рідному краї». 

 

 


