
Індивідуальний план роботи 

під час карантину з 19.03 по 28.05.2020 

учителя початкових класів Ромашківського КЗЗСО 

з  основ здоров'я і Я у світі у 4 класі 

Білецької Наталії Михайлівни 
 

 

№ 

п/п 
Дата Зміст роботи Час роботи Примітки 

1 19.03 Я у світі 

 

 

 

 

 

Основи здоров'я  

8:30 - 9:10 

 

 

 

 

 

9:20-10:00 

За скоєне відповідають перед законом 

Опрацювати с.118-122 в підручнику, 

виконати завдання на с. 47-48 в зошиті 

 

Дорожні знаки.  

Групи дорожніх знаків. 

Прочитати в підручнику . 129-134, 

виконати завдання на с. 50-51 в зошиті 

2 02.04 Я у світі 

 

 

 

 

Основи здоров'я  

8:30 - 9:10 

 

 

 

 

9:20-10:00 

Культурна спадщина народу 

Опрацювати в підручнику с.123-125, 

виконати завдання на с. 49 в зошиті 

 

Самооцінка і поведінка людини 

Прочитати в підручнику с.135-140, 

виконати завдання на с.52-53 в зошиті 

3 09.04 Я у світі 

 

 

 

 

Основи здоров'я  

8:30 - 9:10 

 

 

 

 

9:20-10:00 

Свята нашої держави 

Опрацювати в підручнику с.126-129, 

виконати завдання на с. 50-51 в зошиті 

 

Впевненість і самовпевненість 

Опрацювати в підручнику с.141-142, 

виконати завдання на с.53-54 в зошиті 

4 16.04 Я у світі 

 

 

 

 

 

Основи здоров'я  

8:30 - 9:10 

 

 

 

 

 

9:20-10:00 

Земля - спільний дім для всіх людей. 

Україна і світ. 

Опрацювати в підручнику с.130-131, 

виконати завдання на с.52 в зошиті 

 

Хочу, можу, треба. Воля людини. 

Опрацювати в підручнику с.143-144, 

виконати завдання на с.54-55 в зошиті 

5 23.04 Я у світі  

 

 

 

 

 

Основи здоров'я  

8:30-9:10 

 

 

 

 

 

9:20-10:00 

Українці, які вдосконалили світ. 

Опрацювати в підручнику с.132-134, 

виконати завдання на с.53-54 в зошиті, 

підібрати відомості про відомих 

українців 

 

Як досягти мети? 

Практична робота "Проект "Моя мета" 

Опрацювати в підручнику с.145-147, 



виконати завдання в зошиті на с. 56-57, 

намалювати малюнок "Моя мета" 

6 30.04 Я у світі 

 

 

 

 

 

Основи здоров'я  

8:30-9:10 

 

 

 

 

 

9:20-10:00 

За що шанують українців? 

Опрацювати в підручнику с.135-138, 

виконати завдання в зошиті на с.55-56, 

підібрати матеріали, за що шанують 

українців. 

 

Повага і самоповага 

Опрацювати в підручнику с.148-150, 

виконати в зошиті на с.58 завдання  

7 07.05 Я у світі  

 

 

 

 

Основи здоров'я  

8:30-9:10 

 

 

 

 

9:20-10:00 

Ти і світ людей.  

Опрацювання в підручнику с.139-144, 

виконати завдання на с.57-58 в зошиті 

 

Звички і здоров'я. 

Формування звичок. 

Практична робота "Формування 

корисної звички". 

Опрацювання в підручнику с.151-153, 

виконати завдання в зошиті на с.59, 

формування корисної звички 

(розповідь 

8 14.05 Я у світі  

 

 

 

Основи здоров'я  

8:30-9:10 

 

 

 

9:20-10:00 

Повторення і закріплення вивченого. 

Контрольна робота. 

Повторення вивченого с.130-139, 

виконання контрольної роботи. 

Розвиток творчих здібностей. 

Опрацювання в підручнику с.154-156, 

виконання завдання в зошиті с.60-61. 

9 21.05 Я у світі  

 

 

 

Основи здоров'я 

8:30-9:10 

 

 

 

9:20-10:00 

У кожному куточку світу свої традиції 

та звичаї. 

Робота з підручником на с. 145-147, 

робота в зошиті на с. 59-60 

Повторення вивчених тем. 

Моделювання ситуацій. Контрольна 

робота. Опрацювання вивченого, 

повторення. 

Виконання контрольної роботи.  

10 28.05 Я у світі  

 

 

 

Основи здоров'я 

8:30-9:10 

 

 

 

9:20-10:00 

Охорона довкілля - спільна справа всіх 

землян. 

Робота з підручником на с.153-155, 

робота в зошиті с.61-63 

Повторення вивченого. 

Робота з підручником на с. 157, робота 

в зошиті на с.61 
 

 


