
Завдання на 12.03-20.03 

Подальші роз’яснення у Viber 

Українська мова. 

Повторити тему “Числівники”. Правила про службові слова. с. 105, 107. 

Підручник  

1. с. 107 впр. 3, 4 (усно), впр. 5 (письмово), впр. 6 (письмово) 
2. с. 108 впр. 1(усно), впр. 4(письмово), впр. 5 (усно, назвати службові слова в реченнях) 
3. с. 109 

впр. 8 (письмово). Підкреслити службові слова. 

впр. 11 (письмово).  Скласти коротку розповідь про прочитану книгу, яку нещодавно читали.  

впр. 12 (усно). впр. 14 (письмово) 

3. с. 110 опрацювати правило, впр. 2 (усно), впр. 3 (письмово) 

4. с. 111 впр. 7 (усно), впр. 8 (письмово за зразком), впр. 9 (усно), впр. 12 (письмово, скласти 
речення зі слів)  

Математика 

1. Повторити тему “Коло і круг”.  
2. с. 92 завд. №1(1) письмово 
3. с. 93 №2, №4, №6 (усно), №7 (письмово за зразком №4, №6) 
4. с. 94 №2, №3, №4 (усно), №5 (письмово) 
5. с. 95 №1 №2 (усно) №3 зіставити завд. №1 і №2, розвязати письмово №1. 
6. с. 96 №1 (усно), №2 (письмово), №3 (усно) 
7. с. 97 №1 (усно), №4 (письмово) 
8. с. 98 №3 (усно), №4 (письмово), №5 (усно) 

Я досліджую світ 

1. Підручник: с. 59-61 (читати), с. 62-63 (читати), с. 65-67 (читати), с. 68-74 (читати) 
2. Зошит: с. 29 №1, 2, 3;   с. 31, 32, с. 33-37, с. 38-40  

Читання 

1. с. 112-113 (читати оповідання, переказ, звернути увагу на ключові речення в тексті) 
2. с. 113 (вивчити вірш І.Франка “Надійшла весна прекрасна”) 
3. с. 114-115 (Опрацювати зміст створення класної газети. Запропонувати власні ідеї 

щодо її змісту) 
4. с. 116-117 (читати вірш “Перекинута шпаківня”, відповісти на запитання; прочитати 

казку “Хлопчик і Дзвіночок Конвалії”, читати казку в особах) 

Хореографія 

Ритмічні вправи під музику. Плескання ритмічних малюнків. 

Англійська мова (Капшук О.В.) 

1. CB 61 (1-4) читати/писати 
2. WB 61 (1-4) писати/читати 



3. СВ 62 (1-3) читати 
4. WB 62 (1-2) писати 
5. Повторити: годинник, час, пора доби СВ 59(2), СВ 60(1). Визначити час за аналоговим 

годинником 

Англійська мова (Вірко О.В.) 

1. Unit 1-9 – повторення з використанням онлайн ресурсів 
(www.oup.com/elt/familyandfriends) 

Фізична культура 

1. Ранкова гімнастика (комплекс) 

 


