
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 3 класу 

(27.04.2020р.- 11.05.2020р.) 

 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

мова 

 
Номировська О.Д. 

Добирання потрібних за 

змістом дієслів. 

Закріплення знань про 

часові форми дієслова. 

Підручник с. 144-146, впр.346, 

впр.347 

Відеоурок 
https://www.youtube.com/watc
h?v=rJYpooRB_Qc 

27.04.2020 

 

Підсумкова перевірка. 

Перевірка мовних знань і 

вмінь 

https://naurok.com.ua/kontrolna-
robota-z-ukra-nsko-movi-dlya-3-
klasu-dieslovo-39746.html 

28.04.2020 

 

Урок розвитку зв'язного 

мовлення. Письмовий твір 

за власними 

спостереженнями. 

Переглянути презентацію. 
Написати твір за власним 
спостереженням 
https://naurok.com.ua/prezentaciy
a-do-skladannya-tvoru-za-uyavoyu-
vzhe-prilinula-vesna-165947.html 

29.04.2020 

 

Повторення вивченого . 

Українська абетка 

Повторити абетку. Виконати 

завдання із презентації 
https://naurok.com.ua/prezentaciy
a-na-temu-poznachennya-zvukiv-
movlennya-na-pismi-alfavit-
35600.html 

30.04.2020 

 

Виконання навчальних і 

контрольних завдань. 

Текст.  

Переглянути відео. Записати 
уривки текстів (розповідь, опис, 
міркування) 
https://www.youtube.com/watch?
v=lVxC0vp1ifQ 

04.05.2020 

 

Виконання навчальних і 

контрольних завдань. 

Речення 

Переглянути презентацію і 
виконати завдання 
https://naurok.com.ua/prezentaciy
a-robota-z-deformovanimi-slovami-
ta-rechennyami-30363.html 

05.05.2020 

 

Виконання навчальних і 

контрольних завдань. 

Будова слова 

Подивитись відеоурок і 

виконати завдання 
https://www.youtube.com/watch?
v=cwg68TtjaTQ 
https://naurok.com.ua/sistema-
vprav-do-temi-budova-slova-
1501.html (№ 1-3) 

06.05.2020 

 

Виконання навчальних і 

контрольних завдань. 

Розбір слів за будовою 

Виконати інтерактивні вправи  по 
темі «Будова слова» 
https://naurok.com.ua/sistema-
vprav-do-temi-budova-slova-
1501.html (№ 17-18) 

07.05.2020 
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Літературне 

читання 

 
Номировська О.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твори сучасної дитячої 

зарубіжної  літератури 

А.Мілн  «Вінні Пух і всі-всі-

всі». Прочитати пригоду 

другу. 

https://xn--80aaukc.xn--
j1amh/vinni-puh.html 
Виконати тести за посиланням 
https://www.classtime.com/uk/ 

27.04.2020 

Твори сучасної дитячої 

зарубіжної  літератури 

А.Мілн  «Вінні Пух і всі-всі-

всі». Прочитати пригоду третю 

і скласти план . 

https://xn--80aaukc.xn--
j1amh/vinni-puh.html 
 

28.04.2020 

Твори сучасної дитячої 

зарубіжної  літератури 

А. Ліндгрен «Про Карлсона, 

що живе на даху». Прочитати І 

частину та вивчити напам'ять 

уривок  

http://www.ae-

lib.org.ua/texts/lindgren__lillebror_

och_karlsson_pa_taket__ua.htm 

https://www.youtube.com/watch?

v=QEVJjKXzxWs 

29.04.2020 

Твори сучасної дитячої 

зарубіжної  літератури 

А. Ліндгрен «Про Карлсона, 

що живе на даху». Прочитати 

ІІ частину 

https://www.youtube.com/watch?
v=lcbV1YuIzFA 

Виконати тести за посиланням 

https://www.classtime.com/uk/ 

04.05.2020 

Твори українських 

письменників - класиків 

Леся Українка «На зеленому 

горбочку», «Вишеньки». 

Прочитати і дати відповіді на 

запитання (усно) 

http://gai.dp.ua/zolota-kolekcziya-

lesya-ukra%D1%97nka-virshi-dlya-

ditej.html 

05.05.2020 

Твори українських 

письменників - класиків 

Ліна Костенко «Бузиновий 

цар». Виразно прочитати 

http://chl.kiev.ua/pub/Publication/

Show/166 

06.05.2020 

Твори українських 

письменників - класиків 

 

 

А.Малишко «Вихопивсь 

дощик поміж заграв». Виразно 

прочитати і дати відповіді на 

запитання 

https://ukrlit.net/textbook/3klas/3

6.html 

08.05.2020 
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Математика 

Номировська О.Д. 

 

 

 

 

 

 

Письмове додавання 

трицифрових чисел. 

Рівняння, одне із 

компонентів якого  є 

числовим виразом.  

Підручник с. 169-170,  

 № 79(1,2), № 80(1,2), № 82 

 

27.04.2020 

Множення і ділення 

трицифрових чисел 

Підручник с. 171, № 87,  

№ 88(усно), № 90, № 92 

28.04.2020 

Множення і ділення 

трицифрових чисел 

Підручник с. 172, № 95, № 96 29.04.2020 

Множення і ділення 

трицифрових чисел. 

Розв'язування задач 

Підручник с. 172, № 98, № 

99(диференційовано), с.173,  

№ 102 

04.05.2020 

Ділення з остачею. 

Розв'язування задач 

Підручник с. 174, № 110, 

 № 112, № 113 

Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=uhjnRHFnVLw 

05.05.2020 

Закріплення виконання 

ділення з остачею. 

Розв'язування задач на 

подвійне зведення до 

одиниць 

Підручник с. 175, № 114,        

№ 115 

06.05.2020 

Розподільний закон 

множення і ділення 

Підручник с. 175, розглянути 

правила № 117, обчислити      

№ 118 

08.05.2020 

Природознавство 

 
Номировська О.Д. 

Дихальна система. 

Запобігання 

захворюванням органів 

дихання. 

Підручник с. 155-156. 

Переглянути відео. Дати відповіді 

на запитання підручника 

https://www.youtube.com/watch?

v=GZ-JQeppjqQ 

https://www.youtube.com/watch?

v=O6R9D9mJKzI 

https://www.youtube.com/watch?

v=-lMD-wQ_kvQ 

29.04.2020 

Кровоносна система. 

Значення крові в організмі 

людини 

Підручник с. 157-159. 

Переглянути презентацію. 

Практична робота. Виміряти 

частоту пульсу. 

https://vseosvita.ua/library/prezen

tacia-krovonosna-sistema-ludini-

128740.html 

Виконати онлайн-тести за 

посиланням  

06.05.2020 
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https://naurok.com.ua/test/krovon

osna-sistema-304617.html 

Шкіра. Значення шкіри для 

організму людини та її 

гігієна 

Підручник с. 160-162. 

Переглянути відео. Скласти 

поради на тему «Як треба 

доглядати за шкірою» 

https://www.youtube.com/watch?

v=v9jbI4aGTyo 

https://www.youtube.com/watch?

v=LLsWbFcVgl8 

08.05.2020 

Я у світі 

Номировська О.Д. 

Земля – спільний дім для 

людей. Необхідність 

взаємодопомоги, співпраці, 

охорони природи 

спільними зусиллями 

Підручник с.120-125 

Перегляд презентації. 

Створити фотоколаж «Ми з 

природою єдине ціле» 

https://vseosvita.ua/library/prezen

tacia-zemla-nas-spilnij-dim-

14448.html 

27.04.2020 

Винаходи людства, що 

змінили світ 

Переглянути відео 

https://naurok.com.ua/prezentaciy

a-vinahodi-lyudstva-scho-zminili-

svit-31282.html 

https://www.youtube.com/watch?

v=oSebjndeGH4 

https://www.youtube.com/watch?

v=uGIpiDjoBsA 

https://www.youtube.com/watch?

v=7FoKpBLIhYU 

04.05.2020 

Інформатика 

Номировська О.Д. 

Середовище створення 

презентацій. Переміщення 

слайдами презентацій. 

Режим показу презентацій 

Відеоурок. Практична робота. 

Створити презентацію із п'яти 

слайдів в режимі показу. 

https://www.youtube.com/watch?

v=h6GmzPNH_5o 

30.04.2020 

Переміщення текстових 

вікон та зображень на 

слайдах 

Переглянути презентацію 

https://drive.google.com/file/d/1pL

_F5kgvJ55boZr0Sd6j3IpXbZpSF94K/

view 

07.05.2020 

Англійська  

мова 

 

Смаженюк С.Л. 

 

 

«Майбутній час» Підручник Урок 2 ст 122 

1. Прочитай та порівняй. 

Впр 2-3 

2. Робочий зошит впр. 1 ст. 

91. 

https://www.libra-terra.com.ua/na-

dopomohy-

vchyteliu/audiododatky/ 

28.04.2020 

 

«Плани на майбутнє» Підручник Урок 3 ст 124 

1. Прочитай впр. 1і виконай 

тести 

2.  Робочий зошит впр. 1 ст. 

93. 

30.04.2020 
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«Планування подорожі до 

села» 

Підручник Урок 4 ст 126 

1. Послухай та повтори 

питальні слова 

2. Виконай впр 1,2 ст.126 

3. Робочий зошит впр. 2 ст. 

95 

 

05.05.2020 

«Дозвілля влітку» Підручник Урок 5 ст 128 

1. Прочитай і виконай тести 

  Впр 2-3,. 

     2.     Робочий зошит впр. 1 ст. 

96. 

07.05.2020 

Музичне 

мистецтво 

Номировська О.Д. 

Рондо Перегляд презентації 

https://naurok.com.ua/prezentaciy

a-forma-rondo-v-muzici-

171529.html 

Слухання музичного твору.  

В.Моцарт «Турецьке рондо» 

https://www.youtube.com/watch?

v=CnTMe1DiZBA 

Розучування пісні (на вибір) 

М.Бурмака «Писанка» 

https://www.youtube.com/watch?

v=QxUXCEOonwQ 

А.Салогуб «Писанки писала» 

https://www.youtube.com/watch?

v=ueRau0n4gXo 

https://www.youtube.com/watch?

v=Heclo35fOs8 

29.04.2020 

Варіації Перегляд презентації 

https://naurok.com.ua/prezentaciy

a-do-uroku-muzichnogo-mistectva-

na-temu-variaci-166927.html 

Слухання музичного твору.  

М.Завадський «Шумка» 

https://www.youtube.com/watch?

v=kF0s0TbIsRY 

Розучування пісні 

А.Олєйнікова «Рушничок» 

https://www.youtube.com/watch?

v=Jp2yFh-UnUU 

06.05.2020 

Трудове 

навчання 

Номировська О.Д. 

Виготовлення об'ємних 

виробів із коробок, 

упаковок. Оздоблення 

відомими техніками. 

Переглянути відео. Практична 

робота. Створити об'ємний 

виріб із коробки 

https://www.youtube.com/watch?

v=mdGm2j5XyGI 

30.04.2020 
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Макетування виробів з 

деталей конструктора 

Практична робота. Створити 

виріб з деталей конструктора 

07.05.2020 

Основи 

здоров'я  

Бабій Ж.Ю. 

Профілактика емоційного 

перенавантаження 

Опрацювати ст.134-136. 

Переглянути презентацію 

http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/9274 

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

b0JC5w&feature=emb_err_watch_on_yt 

Створити колаж «Що 

приносить мені радість» 

30.04.2020 

Проект «Здоровим бути 

модно» 

Підготувати презентацію 

«Здоровим бути модно» 

07.05.2020 

Фізична 

культура  

 

Паламарчук О.А. 

« Техніка виконання 

стрибка у довжину з 

розбігу» 

Відео: 

https://www.youtube.com/watch

?v=M0xzmTMQw_4 

27.04.2020 

« Стрибкові вправи» Відео: 

https://www.youtube.com/watch

?v=EAt2Q1FKYbc 

06.05.2020 

« Човниковий біг 4х9м» Відео: 

https://www.youtube.com/watch

?v=RRmPDvAaCW8 

08.05.2020 

Образотворче 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Різновиди ляльок в театрі 

та мультиплікації. 

Конструювання лялькового 

персонажу. Пр. р. 

«Персонаж лялькового 

театру.» 

Опрацювати матеріал 

підручника ст.. 124-127. 

Виготовити театральну ляльку 

— вашого улюбленого 

літературного героя (художні 

матеріали — за вибором). 

https://pidruchnyk.com.ua/787-

obrazotvorche-mistectvo-

kalnchenko-sergyenko-3-klas.html 

 

https://naurok.com.ua/konspekt-

uroku-z-obrazotvorchogo-

mistectva-dlya-3-klasu-na-temu-

riznovidi-lyalok-v-teatri-ta-

multiplikaci-konstruyuvannya-

lyalkovogo-personazhu-45936.html 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=lSpG8lwBrrE 

28.04.2020 

Використання простої 

шрифтової композиції під 

Опрацювати матеріал 

підручника ст.. 128-131. 

05.05.2020 

http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/9274
https://www.youtube.com/watch?v=sLxPLb0JC5w&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=sLxPLb0JC5w&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=M0xzmTMQw_4
https://www.youtube.com/watch?v=M0xzmTMQw_4
https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc
https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc
https://www.youtube.com/watch?v=RRmPDvAaCW8
https://www.youtube.com/watch?v=RRmPDvAaCW8
https://pidruchnyk.com.ua/787-obrazotvorche-mistectvo-kalnchenko-sergyenko-3-klas.html
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https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-obrazotvorchogo-mistectva-dlya-3-klasu-na-temu-riznovidi-lyalok-v-teatri-ta-multiplikaci-konstruyuvannya-lyalkovogo-personazhu-45936.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-obrazotvorchogo-mistectva-dlya-3-klasu-na-temu-riznovidi-lyalok-v-teatri-ta-multiplikaci-konstruyuvannya-lyalkovogo-personazhu-45936.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-obrazotvorchogo-mistectva-dlya-3-klasu-na-temu-riznovidi-lyalok-v-teatri-ta-multiplikaci-konstruyuvannya-lyalkovogo-personazhu-45936.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-obrazotvorchogo-mistectva-dlya-3-klasu-na-temu-riznovidi-lyalok-v-teatri-ta-multiplikaci-konstruyuvannya-lyalkovogo-personazhu-45936.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-obrazotvorchogo-mistectva-dlya-3-klasu-na-temu-riznovidi-lyalok-v-teatri-ta-multiplikaci-konstruyuvannya-lyalkovogo-personazhu-45936.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-obrazotvorchogo-mistectva-dlya-3-klasu-na-temu-riznovidi-lyalok-v-teatri-ta-multiplikaci-konstruyuvannya-lyalkovogo-personazhu-45936.html
https://www.youtube.com/watch?v=lSpG8lwBrrE
https://www.youtube.com/watch?v=lSpG8lwBrrE


час створення ескізу 

театральної афіші. Пр.. р. 

Ескіз афіші до однієї з 

театральних казок: 

«Дюймовочка», «Троє 

поросят». 

Намалювати ескіз афіші до 

однієї з театральних казок: 

«Колобок», «Дюймовочка», 

«Троє поросят». 

https://pidruchnyk.com.ua/787-

obrazotvorche-mistectvo-

kalnchenko-sergyenko-3-klas.html 

 

https://naurok.com.ua/konspekt-

uroku-z-obrazotvorchogo-

mistectva-dlya-3-klasu-na-temu-

vikoristannya-prosto-shriftovo-

kompozici-pid-chas-stvorennya-

eskizu-teatralno-afishi-45949.html 

 

 

https://pidruchnyk.com.ua/787-obrazotvorche-mistectvo-kalnchenko-sergyenko-3-klas.html
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https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-obrazotvorchogo-mistectva-dlya-3-klasu-na-temu-vikoristannya-prosto-shriftovo-kompozici-pid-chas-stvorennya-eskizu-teatralno-afishi-45949.html

