
 

Дата Зміст Домашнє завдання

01/09 Повторення. Натуральні числа, порівняння натуральних чисел. Повторити числовий ряд,  правила порівняння натуральних чисел. №3, №5, №7, №12.

05/09 Арифметичні дії з натуральними числами. №10,12,22  Повторити порядок виконання дій.

06/09 Арифметичні дії з натуральнии числами. №25,26. Повторити назви компонентів дій додавання і віднімання та їх знаходження.

07/09 Поняття дробу, порівняння дробів. №17(усно) №19, 20.  Повторити означення дробу та порівняння дробів.

07/09 Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу. №27(усно) №28 усно  Повторити правила знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу.

08/09 Величини: довжина,маса, місткість, час. Дії з величинами. №57, 60, №59(усно)  Повторити одиниці довжини, місткості та часу.

12/09 Величини. Дії з величинами. №64(усно),  №66 і № 68 -письмово.Повторити одиниці маси.

13/09 Числові та буквені вирази. Рівняння. Повторити означення рівняння та кореня. №78, № 81, № 84(1, 2), № 88.

14/09 Числові та буквені вирази. Розв'язування рівнянь. Повторити правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. № 86. № 90, №92.

14/09 Геометричні фігури на площині. Повторити знаходження периметра і площі квадрата та прямокутника. Письмово № 100,  № 103, № 105. Усно № 108.

15/09 Розв'язування задач на знаходження периметра та площі прямокутника і квадрата. Самостійна робота. Повторити формули площ та периметрів прямокутника і квадрата  № 110, № 112 -письмово, Усно № 95..

19/09 Діагностична контрольна робота Самостійна робота № 1 за посиланням на сторінці 16 підручника.

20/09 Аналіз контрольної роботи.Натуральні числа.Число нуль.Десятковий запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності.Параграф 1 опрацювати .№№ 116, 118. Проектна діяльність:  Дізнайтесь про кількість населення нашої громади.

21/09 Розв'язування вправ і задач. Повторити параграф 1 Усно розв'язати. №№ 133, 135, 138, 142.

21/09 Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності. Самостійна робота Параграф 2 опрацювати. № 146(у), №150(у), №153(у),  №155(письмово), №161 і №163(письмово) 

22/09 Розв'язування вправ  і задач Повторити параграф 1 і 2  Письмово № 171 (2), №172, №173, № 174.

26/09 Округлення натуральних чисел. Параграф 3 опрацювати.№182(усно), №185(усно), №184(письмово).

27/09 Розв'язування вправ. №195,  №192,  №189,  №187. Повторити параграфи 1--3.

28/09 Додавання натуральних чисел. Властивості додавання. Опрацювати параграф 4. № 207,  № 209  Усно відповісти на запитання на сторінці  32.

28/09 Розв'язування вправ Повторити параграфи 1--4.  № 218,  № 224 -письмово.  №229 (усно)

29/09 Віднімання натуральних чисел. Властивості  віднімання. Параграф 5 опрацювати. Опорні вправи розібрати. Усно № 242, № 258,  Письмово        № 253 і № 262.

03/10 Додавання натуральних чисел. Властивості додавання. Параграф 4 І 5 повторити.№ 259 (усно),           № 264, № 266  - письмово.

04/10 Додавання і віднімання натуральних чисел.            Самостійна робота. Повторити параграфи 3--5. №273 (усно),  письмово --№ 268, № 270, № 275.

05/10 Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання. Повторити параграфи 2--5.  № 282 (усно), №283, №285,   самостійна робота за посиланням

05/10 Тематична діагностувальна робота №2. Вправи других варіантів.

06/10 Аналіз ТДР.  Множення натуральних чисел. Параграф 6 опрацювати.   № 294,  № 299,       № 308(1) --письмово.,   № 302 -усно.

10/10 Множення  натуральних чисел. Повторити параграфи 5 і. 6  № 311(усно),  №308(2), №316----(письмово)

11/10 Властивості множення. Опрацювати параграф 7. Запитання на сторінці 52--усно. Письмово №329, №337, №340. Усно      №331, №333, №335.

12/10 Розв'язування вправ і задач на застосування властивостей множення. Повторити  параграфи 4 і 7. №342, №345, №348.

12/10 Розв'язування вправ. Самостійна робота. Повторити параграф 7. №350, №354.

13/10 Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа. Опрацювати параграф 8. №358 і №360 -(усно), №366, №368, №370 -- письмово. 

17/10 Розв'язування задач і вправ. Повторити параграф 8.№372(1), №376, №374, №388--письмово.  №378 і №380--усно.

18/10 Ділення натуральних чисел. Параграф 9 опрацювати. №393, №397, №399, №403, №418(1 група),-письмово.   №395--усно.

19/10 Розв'язування задач і вправ. Повторити параграф 9. №405, №407,  №410, №414, №419(1 група).

19/10 Ділення з остачею. Параграф 10 опрацювати. №423, №426, №429

20/10 Ділення з остачею, Самостійна робота . Повторити параграфи .9 і 10  №434, №431, №437.

24/10 Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання. повторити параграфи 5--10. Проектна діяльність №439. Самостійна робота №3 на сторінці 67.

25/10 Тематична діагностувальна робота. Повторити параграфи 5 -10.  Вправи других варіантів..

26/10 Аналіз ТДР. Числові вирази.Буквені вирази та формули. Параграф 11 опрацювати. №443, №450, №452, №454--усно.   №447 і №456--письмово.

26/10 Розв'язування задач і вправ. Параграф 11 повторити.. №4463,  №461, №458--письмово.

27/10 Рівняння Опрацювати параграф 12. Усно №480, №486. Письмово №482, №488, №494.

07/11 Розв'язування вправ на рівняння Повторити §12, №502, №504, №507(усно), №510(усно).

08/11 Рівняння. Самостійна робота. §12 повторити, №513, №515, №501(2 стовбець), №514(усно) 

09/11 Текстові задачі на рух. §13 опрацювати. №524 і №526 -- усно. №530, №532, №546.

09/11 Текстові задачі на рух. Повторити §13, №528 (усно), №533, №535, №541(1 група)

10/11 Текстові задачі на рух. Повторити §12, §13, №535(усно), №537, №539, №540 (1 група).

14/11 Текстові задачі економічного змісту. §14 опрацювати, №550(усно), №552(усно), №554(усно), №556(усно), №558, №570.

15/11 Текстові задачі економічного змісту. §13, §14 повторити,№560(усно), №562(усно), №564(усно), №567, №576(3)

16/11 Вправи на всі дії з натуральними числами. §15 опрацювати, №583, №585, №587.

16/11 Вправи на всі дії з натуральними числами. Повторити §14,§15, №589, №591, №594, №606.

17/11 Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання. Самостійна робота. §12, §13 повторити,  №598,  №600, №602(усно), №612(1)

21/11 Тематична діагностувальна робота. Повторити §14, §15.№612(2), №607, вправи других варіантів за вибором.

22/11 Аналіз тематичної діагностувальної роботи. Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини відрізка. §16 опрацювати, №618, №622, №632 - письмово, №624(усно)

23/11 Розв'язування вправ. §16 повторити, №630 - усно, №634, №637, №639 - 1 група.

23/11 Промінь, пряма. §17 опрацювати, усно - №647, №657, письмово - №651, №671(3,4)

24/11 Промінь. Пряма.Координатний промінь. §18 опрацювати,№669, №667, №676, №678.

28/11 Координатний промінь. Шкала. Повторити §16, §17, №680, №683(усно), №688, №694.

29/11 Розв'язування вправ. Самостійна робота. Вправи других варіантів самостійної роботи на вибір.№697, №700, №702.

30/11 Лінійні та стовбчасті діаграми. §19 опрацювати, №709, №711, №713, №715, №719.

30/11 Кут. Види кутів. §20 опрацювати, №723 і №728 - усно, №733.

01/12 Розв'язування вправ і задач. Повторити §19, §20. №735, №739, №741, №749.

05/12 Величина кута. Вимірювання кутів. §21 опрацювати, усно - №755 і №783, письмово №758, №760, №763, №767.

06/12 Величина кута. Побудова кутів. §20, §21 повторити, №769, №771, №773 - розібрати, №775, №777, №779, №782(усно)

07/12 Трикутник та його периметр. Види трикутників за сторонами і кутами. §22 опрацювати, №788 - практична робота, №791, №794, №798 -  письмово, №796 і №800 - усно.

07/12 Розв'язування вправ. Самостійна робота. Повторити §22, №804, №807,№809, №811, №813.

08/12 Прямокутник. Квадрат. Периметр прямокутника і квадрата. §23 опрацювати, №825, №827, №831, №844.

12/12 Прямокутник. Квадрат. Рівність фігур. §24 опрацювати, №833, №835, №839.  Проектна діяльність - №845.

13/12 Рівність фігур. Повторити §24, №849, №851, №854, №856, №859, №862 - усно.

14/12 Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання площ. §25 опрацювати №868, №870(усно), №878, №875.

14/12 Розв'язування вправ. Повторити §24, §25, №880, №882, №885, №887, №902.

15/12 Розв'язування вправ і задач.. Самостійна робота. №889, №891, №893, №895, №899,  №901.

19/12 Систематизація знань. Підготовка до тематичного оцінювання. Повторити §20 - §25, №906, №909, №914.

20/12 Тематична діагностувальна робота. Проектна діяльність №917, вправи других варіантів за вибором.

21/12 Аналіз ТДР  Найпростіші комбінаторні задачі. Матеріал теми опрацюй за посиланням  сторінка 303

21/12 Найпростіші комбінаторні задачі. №7, №9, №11 Перегляньте відео на урок.

22/12 Розв'язування текстових задач алгебраїчним методом. №3, №6, посилання сторінка 303

26/12 Семестрова контрольна робота. Вправи других варіантів

27/12 Аналіз семестрової контрольної роботи. Логічні задачі. №8, №10, №13(1 - 4)

28/12 Розв'язування логічних задач і вправ. №14, №15, №16 сторінка 304.

28/12 Узагальнення і систематизація знань за перший семестр сторінка 303  - Для найдопитливіших №1, №2, №3, №4.,№6.

29/12 Підбиття підсумків за перший семестр сторінка 305 №18, №19, №23.


