
3 клас 

 

Українська мова 

№ 

п/п 

Дата Тема уроку Завдання 

1. 16.03. Змінювання 

прикметників за 

родами в сполученні з 

іменниками 

с.131, впр. 316 і 317; 

https://www.youtube.com/watch?v=-wGYpUqP8eQ 

2. 17.03. Змінювання 

прикметників за 

родами в сполученні з 

іменниками 

https://www.youtube.com/watch?v=v1NEGVYOUY4 

завдання на картках 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ukra-

nsko-movi-u-3-klasi-zminyuvannya-prikmetnikiv-za-

rodami-rodovi-zakinchennya-prikmetnikiv--iy--iy--a-

-ya--e--e-132341.html 

3. 18.03. Родові закінчення 

прикметників 

 

с.135. впр.323. правило 

4. 19.03. Змінювання 

прикметників за 

числами у сполученні 

з іменниками 

С.137, впр. 328, впр.330 

https://www.youtube.com/watch?v=7lDS0NLz6Sc 

5. 30.03. Тренувальні вправи на 

визначення роду і 

числа прикметників 

с.139, впр. 332 і 333 

 

6. 31.03. Повторення і 

закріплення вивченого 

матеріалу 

https://naurok.com.ua/test/prikmetnik-80995.html 

(онлайн-тести) 

https://www.youtube.com/watch?v=mfeTwKRQzDE 

7. 01.04. Дієслово як частина 

мови 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gumUoLehLKA 

8. 02.04. Зв'язок дієслова з 

іменником у реченні 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7gbizbHExo 

 

 

Літературне читання 

№ 

п/п 

Дата Тема уроку Завдання 

1. 13.03. Науково-художні твори 

українських письменників 

О. Копиленко. «Перша наука»; прочитати, 

виконати завдання 

https://mala.storinka.org/  

2 16.03. Науково-художні твори. 

Пізнавальна наукова 

інформація 

О. Копиленко  «Їжачок»; прочитати і 

переказати текст 

https://www.youtube.com/watch?v=arIrJqQyHrk 

3 17.03. Художній і науково-

художні йтвір. Діалог за 

змістом прочитаного 

 

О. Іваненко «Синичка» 

прослухати аудіо казку, переказати і скласти 

план 

https://www.youtube.com › watch; 

 

4 18.03. Підсумкова перевірка 

«Навичка читання мовчки» 

І. Сенченко «Льонок» 

 

5 20.03. Загадка в художньому 

творі. Жанрові особливості 

Скласти і записати загадки  

https://www.youtube.com/watch?v=AjHscJ_kyc

https://www.youtube.com/watch?v=-wGYpUqP8eQ
https://www.youtube.com/watch?v=v1NEGVYOUY4
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ukra-nsko-movi-u-3-klasi-zminyuvannya-prikmetnikiv-za-rodami-rodovi-zakinchennya-prikmetnikiv--iy--iy--a--ya--e--e-132341.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ukra-nsko-movi-u-3-klasi-zminyuvannya-prikmetnikiv-za-rodami-rodovi-zakinchennya-prikmetnikiv--iy--iy--a--ya--e--e-132341.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ukra-nsko-movi-u-3-klasi-zminyuvannya-prikmetnikiv-za-rodami-rodovi-zakinchennya-prikmetnikiv--iy--iy--a--ya--e--e-132341.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ukra-nsko-movi-u-3-klasi-zminyuvannya-prikmetnikiv-za-rodami-rodovi-zakinchennya-prikmetnikiv--iy--iy--a--ya--e--e-132341.html
https://www.youtube.com/watch?v=7lDS0NLz6Sc
https://naurok.com.ua/test/prikmetnik-80995.html
https://www.youtube.com/watch?v=mfeTwKRQzDE
https://www.youtube.com/watch?v=gumUoLehLKA
https://www.youtube.com/watch?v=h7gbizbHExo
https://mala.storinka.org/
https://www.youtube.com/watch?v=arIrJqQyHrk
https://www.youtube.com/watch?v=AjHscJ_kycY


загадки 

 

Y 

https://www.youtube.com/watch?v=D-

fVFcWIHaI 

6 30.03. Особливості лічилки. 

Народні ігри в художніх 

текстах 

Вивчити лічилку 

https://www.youtube.com/watch?v=sG701mLW

PRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp36cEAV_

CM 

7 31.03. Урок позакласного читання. 

Складання загадок, 

небилиць, приказок, 

лічилок 

Скласти на вибір кілька творів  

8 01.04. Твори сучасної української 

літератури 

Казка про парубків, Тимоша та квітку-

папороть (Лірник Сашко) https://derevo-

kazok.org/kazka-pro-parubkiv-timosha-ta-kvitku-

pa.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ezCSdQBAt

T0 

9. 03.04. Твори сучасної української 

літератури 

Казка про старого козака, рудого чорта, 

чотири роги і Козацький рід (Лірник Сашко) 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid

=16500 

https://www.youtube.com/watch?v=jtVu7FLKdy

A 

 

 

Математика 

№ 

п/п 

Дата Тема уроку Завдання 

1. 13.03. Розв'язування задач, що 

містять трійки 

взаємопов'язаних 

величин на місткість 

с.140-141, №938, №941, №944, №951 

https://www.youtube.com/watch?v=up5GRotlKPA 

 

 

2. 16.03. Розв'язування задач, що 

містять трійки 

взаємопов'язаних 

величин (вартість, ціна, 

кількість)   

 с. 87, №538-540, повторення №985, №986 

3. 17.03. Розв'язування задач на 

загальний виробіток, 

продуктивність праці, час 

роботи 

с.120, №764, с.150-151, №995- №997, 

4. 18.03. Одиниці вимірювання 

часу. Розв'язування задач 

вивчених видів 

Завдання на картках 

https://vseosvita.ua/library/urok-96-viznacenna-

casu-za-godinnikom-dii-z-imenovanimi-cislami-

50524.html 

 

https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-

klas/urok-02/ 

 

5. 20.03. Співвідношення між 

одиницями вимірювання 

с.152, № 1004, №1005, №1007 

https://www.youtube.com/watch?v=AjHscJ_kycY
https://www.youtube.com/watch?v=D-fVFcWIHaI
https://www.youtube.com/watch?v=D-fVFcWIHaI
https://www.youtube.com/watch?v=sG701mLWPRQ
https://www.youtube.com/watch?v=sG701mLWPRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zp36cEAV_CM
https://www.youtube.com/watch?v=Zp36cEAV_CM
https://derevo-kazok.org/kazka-pro-parubkiv-timosha-ta-kvitku-pa.html
https://derevo-kazok.org/kazka-pro-parubkiv-timosha-ta-kvitku-pa.html
https://derevo-kazok.org/kazka-pro-parubkiv-timosha-ta-kvitku-pa.html
https://derevo-kazok.org/kazka-pro-parubkiv-timosha-ta-kvitku-pa.html
https://derevo-kazok.org/kazka-pro-parubkiv-timosha-ta-kvitku-pa.html
https://www.youtube.com/watch?v=ezCSdQBAtT0
https://www.youtube.com/watch?v=ezCSdQBAtT0
https://derevo-kazok.org/kazka-pro-starogo-kozaka-rudogo-chorta.html
https://derevo-kazok.org/kazka-pro-starogo-kozaka-rudogo-chorta.html
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=16500
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=16500
https://www.youtube.com/watch?v=jtVu7FLKdyA
https://www.youtube.com/watch?v=jtVu7FLKdyA
https://www.youtube.com/watch?v=up5GRotlKPA
https://vseosvita.ua/library/urok-96-viznacenna-casu-za-godinnikom-dii-z-imenovanimi-cislami-50524.html
https://vseosvita.ua/library/urok-96-viznacenna-casu-za-godinnikom-dii-z-imenovanimi-cislami-50524.html
https://vseosvita.ua/library/urok-96-viznacenna-casu-za-godinnikom-dii-z-imenovanimi-cislami-50524.html
https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-02/
https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-02/


часу. Дії з іменованими 

числами. 

6. 30.03. Одиниці вимірювання 

довжини. Дії з 

іменованими числами. 

Розв'язування сюжетних і 

практичних задач 

с.153-154, № 1014, №1016, №1018, №1019 

https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-

klas/urok-14/ 

7. 31.03. Одиниці вимірювання 

маси. Дії з іменованими 

числами. Розв'язування 

сюжетних і практичних 

задач 

завдання на картках 

https://vseosvita.ua/library/miri-masi-gram-tonna-

centner-vidnosenna-miz-odinicami-masi-zadaci-z-

bukvenimi-danimi-54338.html 

https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-

klas/urok-15/ 

8. 01.04. Узагальнення вивченого с.156, №1023, №1024, №1026 

9. 03.04. Повторення вивченого 

матеріалу 

завдання на картках 

https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-

klas/urok-20/ 

 

 

 

 

Природознавство 

№ 

п/п 

Дата Тема уроку Завдання 

1. 13.03.  Як звірі пристосувалися до 

життя в різних умовах  

Зустріч №43,44 с.114-118. Скласти 

розповідь про значення лісу для життя 

звірів.  

https://www.youtube.com/watch?v=IgQ5oitV

eT8 

2. 18.03.  У чому загадковість світу 

грибів 

 

Зустріч №46, с.122-125 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-gribi 

https://www.youtube.com › watch 

https://naurok.com.ua/test (онлайн-тести) 

3. 20.03.  Чому бактерії називають і 

ворогами і друзями людини 

Зустріч №48, с.126-127, завдання на 

картках 

https://www.youtube.com/watch?v=LA_3qfS

n79Y 

4. 01.04.  Як охороняти зникаючі 

рослини. Як охороняти 

зникаючих тварин 

Зустріч №50-51, с.130-134, опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=-

o50jAnYk8c 

https://naurok.com.ua/test (онлайн-тести) 

5. 03.04.  Для чого створюють 

заповідники 

Зустріч №52, с.135-136. Скласти план 

корисних  дій по збереженню природи 

 

 

 

 

Я у світі 

№ 

п/п 

Дата Тема уроку Завдання 

1. 16.03.  Декларація прав дитини 

 

мультфільм "Згода для дітей"  
https://www.youtube.com/watch?v=89IJADyjlmQ 

https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-14/
https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-14/
https://vseosvita.ua/library/miri-masi-gram-tonna-centner-vidnosenna-miz-odinicami-masi-zadaci-z-bukvenimi-danimi-54338.html
https://vseosvita.ua/library/miri-masi-gram-tonna-centner-vidnosenna-miz-odinicami-masi-zadaci-z-bukvenimi-danimi-54338.html
https://vseosvita.ua/library/miri-masi-gram-tonna-centner-vidnosenna-miz-odinicami-masi-zadaci-z-bukvenimi-danimi-54338.html
https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-15/
https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-15/
https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-20/
https://video.novashkola.ua/3-klas/matematika-3-klas/urok-20/
https://www.youtube.com/watch?v=IgQ5oitVeT8
https://www.youtube.com/watch?v=IgQ5oitVeT8
https://naurok.com.ua/prezentaciya-gribi
https://naurok.com.ua/test
https://www.youtube.com/watch?v=LA_3qfSn79Y
https://www.youtube.com/watch?v=LA_3qfSn79Y
https://www.youtube.com/watch?v=-o50jAnYk8c
https://www.youtube.com/watch?v=-o50jAnYk8c
https://naurok.com.ua/test
file:///C:/Users/020816/Documents/мультфільм%20%22Згода%20для%20дітей%22%20%0dhttps:/www.youtube.com%20›%20watch%0d
https://www.youtube.com/watch?v=89IJADyjlmQ


https://www.slideshare.net/svetarachek/ss-

42074725 

2. 30.03. Україна – європейська 

держава 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-na---

evropeyska-derzhava-18071.html 

https://naurok.com.ua/test (онлайн-тести) 

 

Музичне мистецтво 

№ 

п/п 

Дата Тема уроку Завдання 

1. 18.03.  Багатогранність розвитку 

музики 
«Прийди, прийди, весно красна»  

https://www.youtube.com › watch 

2. 01.04. Обряди зустрічі весни. 

Народні пісні-веснянки 

https://www.youtube.com/watch?v=Vrion9PaaII 

 

 

Трудове навчання 
№ 

п/п 

Дата Тема уроку Завдання 

1. 19.03.  Виготовлення мозаїки з 

природних і штучних 

матеріалів. Композиція 

«Подарунок мамі» 

art-room.od.ua › virobi-z-krupi-svoyimi-

rukami-60-prekras 

 

2. 02.04. Виготовлення виробів за 

власним задумом 

 

 
Інформатика 

№ 

п/п 

Дата Тема уроку Завдання 

1. 19.03.  Основні команди 

редагування 
 

 

eachvse.blogspot.com › 2019/03 t 
 

2. 02.04. Доповнення текстів 

зображеннями 
 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-

informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-dopovnennya-

tekstiv-zobrazhennyami-51433.html 

 
Предмет Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Основи 

здоров'я 

 

Безпека 

велосипедиста 
 

Опрацювати ст.104-107 
https://www.youtube.com/watch?v=PNJYPJLpyD0 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-bezpeka-ruhu-vedosipedista-

45183.html 

 

Виконати тести за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/bezpeka-u-naselenomu-punkti-bezpeka-

velosipedista-75564.html 

 

19.03. 

Значення 

відпочинку на 

природі. 
Поведінка в 

автономній 

ситуації на 

Опрацювати ст.108-111 

https://www.youtube.com/watch?v=8apdbYw_ReY 

https://www.youtube.com/watch?v=9kb3y6uBRg4 

https://www.youtube.com/watch?v=3t7ZdMYVQpU 
 

Виконати тести за посиланням 

02.04. 

https://www.slideshare.net/svetarachek/ss-42074725
https://www.slideshare.net/svetarachek/ss-42074725
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-na---evropeyska-derzhava-18071.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-na---evropeyska-derzhava-18071.html
https://naurok.com.ua/test
https://www.youtube.com/watch?v=Vrion9PaaII
http://teachvse.blogspot.com/2019/03/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-dopovnennya-tekstiv-zobrazhennyami-51433.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-dopovnennya-tekstiv-zobrazhennyami-51433.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-informatiki-dlya-3-klasu-16-urok-dopovnennya-tekstiv-zobrazhennyami-51433.html
https://www.youtube.com/watch?v=PNJYPJLpyD0
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-bezpeka-ruhu-vedosipedista-45183.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-bezpeka-ruhu-vedosipedista-45183.html
https://naurok.com.ua/test/bezpeka-u-naselenomu-punkti-bezpeka-velosipedista-75564.html
https://naurok.com.ua/test/bezpeka-u-naselenomu-punkti-bezpeka-velosipedista-75564.html
https://www.youtube.com/watch?v=8apdbYw_ReY
https://www.youtube.com/watch?v=9kb3y6uBRg4
https://www.youtube.com/watch?v=3t7ZdMYVQpU


природі 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sh5TNPwM3zk 
https://naurok.com.ua/test/vidpochinok-na-prirodi-3-klas-67555.html 

 

 
 

Англійська мова 
 

3 клас 

Опрацювати тему 7. Working Day (Робочий день) 

Виконуйте завдання, використовуючи інструкції підручника. Скористайтесь аудіо- 

додатком до уроків 
1. Ознайомитись з новою лексикою, записати у словник (впр.2 ст.102)17.03 
2. Прочитати діалог і поставити запитання (впр.3,40) 
3. Описати свій ранок( впр.5 ст.103)письмово 19.03 
4. Прочитати тект(впр.1 ст108) і виконати впр. 2 для самоконролю 31.03 
5. Скласти розповідь за картинками(впр. 3 ст. 107) 
6. Описати день свого друга( з опорою на зразок) (впр.5 ст107)01.04 
7. Граматика. Дієслово to be у минулому простому часі (граматичний довідник ст.153) 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/ 

Образотворче мистецтво 

Дата Тема Завдання 

17.03.2020 «Побутові сцени у творах мистецтва. 

Практична робота «Веселе свято» 

Зробити замальовки людини. 

Виліпити фігурку людини, що 

стане частиною скульптурної 

композиції. Ст. 104-106 

31.03.2020 «Зображення тварин і людей в 

ілюстраціях до казок. Пр. р. «Світ 

казок» 

Виконати кілька варіантів 

композиції на казковий сюжет. 

Намалювати ілюстрацію до 

української народної казки.ст. 

108-111 

 

Фізична культура  

№п/п Дата Тема уроку Завдання 

1 18.03  Фізичні вправи для 

нормального 

функціонування 

вашого організму 

Перегляд відео 

 
https://vseosvita.ua/library/distancijne-navcanna-z-

fizkulturi-na-cas-karantinu-222401.html 

2 01.04 Розробити  комплекс 

вправ ранкової 

зарядки 

  

Перегляд відео 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=M1Wlbl4Pv-s 
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https://vseosvita.ua/library/distancijne-navcanna-z-fizkulturi-na-cas-karantinu-222401.html
https://vseosvita.ua/library/distancijne-navcanna-z-fizkulturi-na-cas-karantinu-222401.html
https://www.youtube.com/watch?v=M1Wlbl4Pv-s

