
04.11.2020р.  4 кл.  СПО  

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ГАЗОМ   

ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОБУТОВОГО 

ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ 

Запам'ятай основні вимоги для попередження пожежі:  

 1. Забороняється користуватися несправними газовими 

приладами чи використовувати їх не за призначенням.  

2. Не можна залишати без нагляду справні газові 

прилади, необхідно стежити, 

щоб рідина, що кипить, не 

залила вогонь пальника, протяг 

не загасив полум'я.  

3. Якщо газ потрапив у повітря 

приміщення, негайно слід 

закрутити кран подачі газу і 

провітрити приміщення.  

4.Категорично забороняється сушити білизну чи волосся 

над плитою із запаленими пальниками.  

5.Не можна розміщувати біля газової плити речовини, що можуть легко 

займатися: папір, тканини тощо.                                                                    

ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ЗАПАХУ ГАЗУ 

-не використовуй сірники, запальнички та інші джерела відкритого вогню; -

не вмикай світло та будь-які електроприлади;  

-негайно перекрий вентилі на газовому приладді і крани на плиті;  

-відчини вікно і двері, створивши протяг для провітрювання приміщення;  

-виклич аварійну службу газу за телефоном 104 і залиш приміщення.  

 



  04.11.2020 р.  4 кл.           ЧИТАННЯ  

                          УКРАЇНСЬКИЙ  ПРАПОР 

Марійка сиділа і малювала.Спочатку взяла блакитний олівець.-Хай небо 

буде погідне,ясне!-сказала вона і намалювала небо.-У небі хай сяє 

сонечко,сказала вона і взяла жовтий олівець. 

   Намалювала сонце,і небо повеселішало. 

А внизу поле,чорне та сумне.-Розвеселімо його!- мовили жовта і блакитна 

фарби. 

   І над землею піднявся зелений паросток.                                                  

Тепер же я знаю,-засміялася Марійка.-Де жовте й блакитне удвох,там настає 

весна!Бо разом вони дають зелену барву. 

   Відклала олівці й замилувалася.Гарна жовта барва з блакитною!Як 

сонечко з небом. Як волошка з пшеницею.Як наш прапор. 
  

ПРОЧИТАТИ ВИРАЗНО ТЕКСТ І ПЕРЕКАЗАТИ. 

                                       

04.11.2020 р.  4 кл. УКРАЇНСЬКА МОВА 

НАПИСАННЯ АПОСТРОФА ПІСЛЯ( б,п,в,м,ф) ПЕРЕД( я,ю,є,ї.) 

ПРОЧИТАЙ ТЕКСТ, СПИШИ ЙОГО.ПІДКРЕСЛИ СЛОВА З АПОСТРОФОМ. 

                                     Мар'янка                                                                       

Наша Мар'янка  - відмінниця.Дуже любить дівчинка розв'язувати задачі,вчити 

вірші напам'ять .Сьогодні Мар'янка чергова.Її обов'язок - прийти першою до 

школи.Треба полити квіти,щоб не зі'вяли.Але першим до школи з'явилося 

сонечко.Воно привітало дітей на подвір'ї. 

04.11.2020р.   4 кл.          МАТЕМАТИКА 

ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ  ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ 

14+16=       41+32=      44-21= 

12+18=       54+11=       34-11= 

22+14=        22+30=       64-32= 

      

 


