ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 3 класу
з 11.01.2021 по 22.01.2021
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1. Я досліджую

Завдання
11.01.2021
Переглянути мультфільм за посиланням.
https://www.youtube.com/watch?v=4LsFZZekEu0
Намалювати малюнок їстівних грибів, про яких розповідалося під
час перегляду мультфільму.
№ 2, с. 5 (замінити складене іменоване число простим іменованим)
№1, с.4 (перевірити правильність розв’язання задачі)
Переглянути відео за посиланням:
https://yandex.fr/video/preview/?text=відео%20English%20for%20kids
%20%3A%20My%20house&path=wizard&wiz_type=v4thumbs&filmI
d=7158316976182200932
впр.1, с.74(читати, перекладати); впр.3, с.75 (письмово)
Переглянути навчальне відео за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=7IuOoqcq9mo
впр. 3 – 5, с.85 (дібрати слова із поданими префіксами)
с.88-89 підготувати виразне читання вірша вголос. За бажанням
намалювати малюнок до нього.
Виконати підготовчі та спеціальні вправи для стрибків у висоту.
12.01.2021
Виконати завдання за посиланням https://learningapps.org/11648771
Виписати правила поведінки у лісі.
№ 3, с. 5 (розв’язати рівняння)
№4, с. 5 (знайти частину від цілого)
Підготувати проект «Зимові пригоди». Намалювати малюнок
«Зимовий пейзаж». Скласти вірш, казку або загадку до нього.
впр.1, с.76(читати, перекладати), впр.2, с.76 (підібрати відповідь на
запитання); впр.4, с.77 (письмово)
Виконати підготовчі та спеціальні вправи для стрибків у висоту.
13.01.2021
Прослухати легенду за посиланням.
http://yakistosviti.com.ua/userfiles/qr-code/2020-03-30/Dnister.mp3
Записати де бере початок річка Дністер та звідки пішла її назва.
№ 3, с. 7 (розв’язати задачу за допомогою схеми)
№4, с. 7 ( скласти рівняння та знайти невідомі числа)
Виконати завдання за посиланням https://learningapps.org/4744103
Намалювати малюнок до однієї з українських пісень.
Намалювати малюнок « Моя улюблена домашня тваринка»
14.01.2021
За текстом підручника с.79-80 скласти кілька ланцюгів живлення,
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які склалися на луках.
№3, с.9 (порівняти вирази)
№4, с.9 (перевірити правильність розв’язання рівнянь)
впр.7, с.86 (виписати із тексту слова із префіксами роз-,без-)
впр.8, с. 87 (утворити нові слова з префіксами роз-,без-)
Розвʼязування арифметичних задач з логічним навантаженням.
Виготовити подарункову коробочку за схемою та шаблоном.
15.01.2021
с.90-92 поділити текст на частини. Скласти план. Підготувати
стислий переказ легенди.
Переглянути відео та проспівати пісеньку за посиланням:
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=1538511724268813724&text=
+song+for+kids+what+do+i+see+in+my+bedroom
впр.1, 2, с.78 (читати, перекладати, обрати правильний варіант),
впр.3, с.79(письмово)
№2, с.10 (розв’язати задачу. Скласти обернену до неї.)
с. 88- вивчити правило.
Впр.13. с. 89 (скласти прислів’я за поданими частинами.
Підкреслити слова із префіксами с-,з-)
Впр.14. с.89 (записати словосполучення, уставляючи пропущені
префікси з-,зі-,с-)
Виконати підготовчі та спеціальні вправи для вивчення і
закріплення стійки на лопатках.
18.01.2021
За малюнком підручника на с.79 скласти кілька ланцюгів
живлення, що утворилися у водоймах.
№4, с. 12 (розв’язати задачу, користуючись підказками)
№7, с.12 (знайти значення виразу зі змінною)
Переглянути відео за посиланням:
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=1538511724268813724&text=
+song+for+kids+what+do+i+see+in+my+bedroom
Підготувати проект «Найкращий дизайнер». Впр.7, с.79
(намалювати та описати свою кімнату 3 – 4 речення)
Скласти розповідь 5-6 речень «Пригоди на гірці або ковзанці»
Знайти та виписати 5 загадок про квіти. За бажанням намалювати
малюнки до них.
Виконати підготовчі та спеціальні вправи для вивчення і
закріплення стійки на лопатках.
19.01.2021
Намалювати малюнок «Море-природне угрупування». Скласти 3-4
ланцюги живлення, що склалися у морі.
№ 2, с.13 (розв’язати ускладнені рівняння)
с.92-94 – прочитати легенду. Відповісти на запитання.
впр.1, с.80 (записати слова в словник, вивчити); впр.2, с.80(читати,
перекладати)

5. Фізичне
виховання
1. Читання
2. Математика

3. Інформатика
4. Музичне
мистецтво
5. Образотворче
мистецтво
1. Я досліджую
світ
2. Математика
3. Українська
мова
4. РПМ
5. Дизайн і
технології
1. Читання
2. Англійська
мова
3. Математика
4. Українська
мова
5. Фізичне
виховання

Виконати руханку за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=3LAjklSXpbI
20.01.2021
с. 94-95 – прочитати легенду. Скласти план. Підготувати переказ
легенди.
Виконати тестові завдання за посиланням
http://pidruchnykpro.org.ua/theme/contentview/pdrychniki/matematikapdrychnik-dlya-3-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-y-2-h-chastinahchastina-2/perevryamo-svo-dosyagnennya-rozdl-2-vivchamo-chastinitslogo/perevryamo-svo-dosyagnennya
Виконати завдання за посиланням
https://learningapps.org/5051342
Слухати улюблені пісні, розповідати про враження від почутої
музики.
Намалювати малюнок улюбленого героя казки або мультфільму.
21.01.2021
Переглянути навчальне відео за посиланням.
https://www.youtube.com/watch?v=LzflTNrwt84
Підготувати навчальний проект « Яка користь від математики?»,
користуючись підказками на с. 15.
С. 90 вивчити правило.
Впр. 4, с.91 (записати слова, уставляючи де потрібно апостроф).
Впр. 6, с. 92 (записати речення, розкриваючи дужки)
Розвʼязування асоціативних загадок.
Виготовити «Незвичайну квітку» із підручного матеріалу за
власним задумом.
22.01.2021
Скласти текст – розповідь 5-6 речень « Мої добрі вчинки»
впр.5, с.81 (письмово). Підготувати проект «Це мій будинок/
квартира».
Впр.6, с.81 (намалювати та описати свій дім або квартиру 3 – 4
речення)
Розв’язати задачі за посиланням https://learningapps.org/10665007
Скласти текст-розповідь «Як зимують птахи?» за поданим планом.
Виконати руханку за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=3LAjklSXpbI

