
 

Понеділок 25.05. 

1. Я досліджую світ 

Тема: Які трав’янисті рослини називають «синоптиками», а які  

- «годинниками»?. 

п.с. 129-130, з.с. 57 

https://www.youtube.com/watch?v=N22oe05AuwI&feature=youtu

.be 

2. Математика 

Тема: Розв’язування складених задач. Знаходження значень 

виразів. Повторення табличного множення і ділення. 

Ознайомлення з об’ємними фігурами.  

с. 142-144, пр. 978, з. 980 (усно), з. 970 

3. Українська мова 
Завдання для двох груп: 

Спиши речення. Замість крапок встав потрібні за змістом приймен-
ники ( по ,  на,  над). Знайди та підкресли дієслова двома рисками. 

Тихо в червні … галявині. Лише зрідка пролетить … 

галявиною зграйка синиць. Інколи дятел постукає … дереву. 

Вівторок 26.05. 

1. Українська мова 

Завдання для двох груп: 

Спиши текст. Зроби звуко – буквений аналіз слова cолов’ї. 
Слова з апострофом поділи для переносу. 
                                        Наше подвір’я 

Гарно весною у нашому дворі. У садочку співають 
солов’ї. На  подвір’ї  є  клумби. Під  парканом росте м’ята. 
Жодної бур’янини не видно у садочку та на подвір’ї. 
 

2. Математика 

Тема: Закріплення знань таблиці множення і 

ділення. Периметр многокутника. Розв’язування 

складених задач. Циліндр. 

С. 144-146, пр. 999, № 1000(усно) 

3.Читання – художня література 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N22oe05AuwI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N22oe05AuwI&feature=youtu.be


Середа 27.05. 

1. Я досліджую світ 

Тема: Яких тварин улітку найбільше? Чому птахи влітку 

перестають співати? 

п.с. 131-133, з.с. 58-59 

           https://www.youtube.com/watch?v=qtrT9eEi6Go&feature=youtu.be 

2. Українська мова 

Завдання для двох груп: 

Розташуй речення у правильній послідовності, щоб утворився 
текст.  Запиши.  Добери до тексту заголовок. 

                                             Він служить кермом і парашутом. Білка – справжній               
                               повітряний акробат. Спритно перестрибувати допомагає довгий  
                               пухнастий хвіст. Завдяки кігтикам вона легко лазить по деревах. 

3. Читання – художня література 

Четвер 28.05. 

1. Математика 

Тема: Розв’язування задач, які містять дії різних ступенів. 

Знаходження значень виразів зі змінною. 

п.с. 146-148, з. 1006, пр. 1016 

2. Українська мова 

Завдання для двох груп: відгадати  «Загадку по складах» 

(див.нижче), зробити письмовий аналіз відгадки (Аналізуємоє 

слово – питання, частина мови, …) 

3. Читання – художня література  

    П’ятниця 29.05. 

1. Я досліджую світ 

Тема: Які найважливіші події відбуваються в житті звірів 

улітку? Як активно відпочивати? Які існують правила 

поведінки улітку? п.с. 133-136, з.с. 59-62 

https://www.youtube.com/watch?v=H4g35UUuCW4&feature=you

tu.be 

                                   2. Математика 

                   Тема: Обчислення виразів на дії одного ступеня.       

                        Знаходження значень виразів зі змінною.     

                                    Розв’язування задач.с.148-153, пр. 1035,  

                                                                      з. 1047. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qtrT9eEi6Go&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H4g35UUuCW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H4g35UUuCW4&feature=youtu.be


 
 


