ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 3 класу
з 01. 11. 2021 по 05. 11. 2021
Предмет
Я досліджую світ
(за підручником «Я
досліджую світ» Н.М.
Бібік, Г.П. Бондарчук, І ч.)

Завдання
01. 11. 2021
Сторінка дослідників. Досліджуємо властивості корисних
копалин.(с. 41)
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=cnxH0WY3KLk
https://www.youtube.com/watch?v=MqQFKw79Prg

Математика

Виконати завдання у зошиті – с. 43-45.
Розв’язуємо рівняння. – с. 68, завдання 1 – 4.

(за підручником
«Математика» С.
Скворцова, О. Онопрієнко)

Виконувати завдання на математичному сайті vchy.com.ua
Літературне читання
(За підручником
«Українська мова та
читання» Оксани
Вашуленко)

Українська мова
(За підручником
«Українська мова та
читання» М. Вашуленко, С.
Дубовик)

Англійська мова
Я досліджую світ
(за підручником «Я
досліджую світ» Н.М.
Бібік, Г.П. Бондарчук, І ч.)

Математика
(за підручником
«Математика» С.
Скворцова, О. Онопрієнко)

Прислів’я вчить, як на світі жить. – с. 34 – 35.
Прочитай прислів’я та приказки.
Намалюй ілюстрацію до одного з прислів’їв чи приказок.
Установлюю зв’язок між словами в реченні. – с. 46,
впр. 5 – 8.

Ми – творчі! Проєктна робота - с.34.
01. 11. 2021
Грунт. Склад і утворення. (с. 42-43) – прочитати і
переказати статтю підручника.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=iTnfwU2aaXA
Виконати завдання у зошиті – с. 46-47.
Записуємо задачу коротко таблицею. – с. 69, завдання 1– 3.
Виконувати завдання на математичному сайті vchy.com.ua

Англійська мова

Діагностувальна робота по темі «Моя сім’я та друзі» впр.1,2, с.35 – 36.

Українська мова

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом
(За підручником
«Речення» – виконати завдання підручника на с. 46.
«Українська мова та
Виконати тестові завдання за посиланням:
читання» М. Вашуленко, С.
https://naurok.com.ua/test/start/1092612
Дубовик)

Фізична культура

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи.
Елементи акробатики: «міст» із положення лежачи.
https://www.youtube.com/watch?v=ld__dVatHiE&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=7x7IQeyczNo

Класна година
Літературне читання
(За підручником
«Українська мова та
читання» Оксани
Вашуленко)

Інтелектуальне казино «День української писемності та
мови».
02. 11. 2021
Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом
«Золоті зернята усної народної творчості» Наші проєкти.
1 група - Відчуйте себе авторами й
авторками, які працюють над
створенням колективної праці.
Створіть мінікнижку загадок.
2 група – Придумайте казку чи
розповідь, яку можна було б
закінчити одним із прочитаних
прислів’їв.
3 група – Дізнайтесь, які прислів’я
про добро знають ваші рідні.
Запишіть їх.

Математика
(за підручником
«Математика» С.
Скворцова, О. Онопрієнко)

Українська мова
(За підручником
«Українська мова та
читання» М. Вашуленко С.
Дубовик)

Розв’язуємо задачі способом складання рівняння. – с. 70,
завдання 1 - 5.
Виконувати завдання на математичному сайті vchy.com.ua
Діагностувальна робота. Письмовий переказ «Ведмідь і
мишка».
Прочитати і проаналізувати текст. Написати письмовий
переказ за прочитаним текстом.

Музичне мистецтво

Прослухати українську народну пісню «Ой ходить сон».
Переглянути мультфільм «Колискові світу. Україна».

Дизайн і технології

Чарівні перетворення. Кленові листочки. Виготовлення
кленових листочків з кольорового паперу за зразком. –
(альбом – с. 26 – 28).

(за альбомом-посібником
«Маленький трудівничок»
Л. Роговської»

Фізична культура

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи.
Елементи акробатики: «міст» із положення лежачи.
https://www.youtube.com/watch?v=y8NIVurgbCs
https://www.youtube.com/watch?v=7x7IQeyczNo

Я досліджую світ
(за підручником «Я
досліджую світ» Н.М.
Бібік, Г.П. Бондарчук, І ч.)

03. 11. 2021
Сторінка дослідників. Досліджуємо властивості грунту.
(с.44)- прочитати і переказати.
Поміркуй:

Виконати завдання у зошиті – с.48-50.
Математика
(за підручником
«Математика» С.
Скворцова, О. Онопрієнко)

Інформатика

Англійська мова
РПМ

Українська мова
(За підручником
«Українська мова та
читання» М. Вашуленко, С.
Дубовик)

Математика
(за підручником
«Математика» С.
Скворцова, О. Онопрієнко)

Літературне читання
(За підручником
«Українська мова та
читання» Оксани
Вашуленко)

Повторюємо одиниці вимірювання величин.- с. 71,
завдання 1 – 6.
Виконувати завдання на математичному сайті vchy.com.ua
Ключові слова для пошуку. Пошук зображень, текстів,
відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів.
Додавання найкращих результатів у закладки браузера.
Структурування закладок у теки.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=7zCNjzTEOeI
Пошук «зайвого» слова за певною ознакою. Чому
«зайве»? Обгрунтування «зайвих» слів. Дидактична гра
«Знайди зайве».
04. 11. 2021
Багатозначні слова. Пояснюю значення багатозначних
слів. – виконати завдання на с. 47 – 49, впр. 1 – 5.

Визначаємо час за годинником. – с. 72 - 73, завдання 1 – 6.
Виконувати завдання на математичному сайті vchy.com.ua
Чарівний світ казки. Казки маленькі, а розуму в них
багато. «Кирило Кожум’яка». Стислий переказ казки.
Робота з ілюстраціями до казки. – с. 36 – 40.
Перегляньте ілюстрації до казки, дайте відповіді на
питання (с.40)
Перегляньте офіційний трейлер до мультфільму
«Микита Кожум'яка» за посиланням:
https://photos.app.goo.gl/WzUuyzK1XS9JjyRB6
Порівняйте його з прочитаною казкою. Які відмінності Ви
побачили?

Образотворче
мистецтво

Чарівність графіки і вокальної музики. Лінія горизонту.
Практична робота: намалюй дві композиції «Пригоди
вітерця» лініями і штрихами.

Фізична культура

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи.
Елементи акробатики: «міст» із положення лежачи.
https://www.youtube.com/watch?v=LDlcmxC-0Sc
https://www.youtube.com/watch?v=7x7IQeyczNo

