ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 3 класу
з 05.04.2021 по 09.04.2021
Предмет
1. Я досліджую
світ
2. Математика
3. Англійська
мова
4. Українська
мова
5. Читання
6. Фізичне
виховання
1. Я досліджую
світ
2. Математика
3. Читання
4. Англійська
мова
5. Фізичне
виховання
1. Читання
2. Математика
3. Інформатика
4. Музичне
мистецтво
5. Образотворче
мистецтво
1. Я досліджую
світ
2. Математика
3. Українська
мова

Завдання
05.04.
Намалювати малюнок на тему «Охорона праці – запорука моєї
безпеки»
С. 94, № 3 – записати ділене у вигляді суми зручних доданків.
№7,8 – розв’язати задачі.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4
впр.3, с.120 – письмово; впр.4, 5, с.120 – усно
С. 129, впр.4 – утворити та записати форми прикметників у
множині.
Підготувати виразне читання вірша напам’ять «Україна»
Виконати підготовчі та спеціальні вправи для стрибків у
висоту.
06.04.
Опрацювати статтю підручника с.120-121. Відповісти на
запитання.
С. 96 № 2 – розв’язати та скласти обернену задачу.
№ 3, с. 96 – перевірити правильність розв’язання виразів.
С.142 – підготувати виразне читання вірша «Україна»
Прослухати аудіо запис, впр.1, с.121 – усно
Виконати підготовчі та спеціальні вправи для стрибків у
висоту.
07.04.
143-145 – опрацювати оповідання, відповісти на запитання.
С.98, № 3 – розв’язати задачу. С.98,№ 4 – знайти значення
добутків і часток.
С.90 – відповісти на запитання.
Намалювати малюнок до однієї з українських пісень.
Намалювати малюнок « Вербові котики», користуючись
посиланням.
https://www.youtube.com/watch?v=YosCtE-XMDo
08.04.
Відповісти на тестові запитання за посиланням
https://naurok.com.ua/test/lyudina-i-svit-521254.html
С.99, № 3 – розв’язати задачу 2 способами. Додатково - № 4 –
знайти значення виразів.
С.130 – вивчити правило. Скласти розповідь на тему «Моя
кімната», використовуючи слова із довідки на с.131, впр.3.

4. Дизайн і
технології
1. Читання
2. Англійська
мова
3. Математика
4. Українська
мова
5. Фізичне
виховання

Приготувати вдома бутерброд «Курча» за алгоритмом на с.90
09.04.
С.146-148 – підготувати план переказу твору «Чубчик» за М.
Магерою.
Проектна робота «Наш вільний час» за зразком с.122
С.100 № 2 – розв’язати задачі усно. С. 101. № 4 – знайти
ділені, використавши правило перевірки ділення з остачею.
С. 131 – вивчити правило. С. 131, впр. 5 – вивчити та записати
вірш з пам’яті, підкреслити прикметники.
Виконати підготовчі та спеціальні вправи для вивчення і
закріплення стійки на лопатках.

