
 

Літературне 

читання 

Тема: Творчість Олега Буценя. Смішне і повчальне  - 

поряд. О.Буцень «Наше відкриття» (продовження) 

 

Урок позакласного читання. Справи твоїх ровесників 

 

Ознайомлення із життям і творчістю Ярослава 

Стельмаха. Я.Стельмах «Ловись, рибко!» (Уривок) 

 

Творчість Я. Стельмаха «Ловись, рибко!» 

(продовження) 

 

Творчість Я. Стельмаха «Ловись, рибко!» 

(продовження) 

 

Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної дитячої 

літуратури для читання в 3-4 класах» 

 

Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної дитячої 

літуратури для читання в 3-4 класах» 

 

Урок позакласного читання. У світі прози 

 

Перевір свої досягнення. Узагальнення і систематизація 

знань учнів за розділом «Світ дитинства у поезії і прозі» 

Українська мова Урок розвитку зв`язного мовлення. Письмовий переказ 

тексту за складеним планом. Строкатий дятел – лісовий 

лікар. 

 

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення 

прикметників. 

 

Вправи на визначення роду і числа прикметників.  

Прикметники – антоніми. 

 

Прикметники – синоніми. Розбір прикметника як 

частини мови. 

 

Вживання прикметників у прямому і переносному 

значеннях. 

 

 Складання розповідей за малюнками і опорними 

словами. 

 

Спостереження за роллю прикметників у загадках. 



 

Колективне складання твору – міркування. 

 

Урок розвитку  зв`язного мовлення. Твір за складеним 

планом. У моєї мами руки золоті. 

Математика Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 

24х3. № 807-814 

Задача на суму двох добутків. №815-823 

Множення числа на суму. №824- 833 

Множення одноцифрового числа на двоцифрове виду 

3х24. Складання рівностей, розв`язування задач. № 834-

842 

Множення різниці на число. Порівняння виразів. Творча 

робота над задачею. № 843-850 

Множення і ділення в межах 1000, що зводяться до 

табличних випадків, виду 70х8, 420:6. Розв`язування 

задач № 851-860 

Множення виду 320х3. Задачі, пов`язані з одиничною 

нормою. Обернена задача. №861-870 

Закріплення вивчених випадків усного множення і 

ділення в межах 1000. Розв`язування задач. № 871-878 

Трудове 

навчання 

Декорування виробів. Практична робота: Виготовлення 

аплікацій писанки відомими техніками. 

 

Декорування виробів. Способи декорування виробів. 

Орнамент. Практична робота: декорування писанки. 

 

Декорування виробів. Способи декорування виробів. 

Орнамент. Практична робота: виготовлення 

декоративної абетки. 

Малювання Пасхальний натюрморт 

 

Подія мого життя 

 

Малювання ілюстрації  до казки «Івасик-Телесик» 

Природознавство Гриби- живі організми. Будова грибів. Значення грибів 

для природи. 

Гриби їстівні та отруйні. 

Бактерії. Значення бактерій для природи та життя 

людини. 

Охорона рослинного та тваринного світу. Червона книга 

України.  

Державні заповідники. Ботанічні сади. 

 

 


