
Графік дистанційного навчання  

для учнів 3  класу  

з 19.04.2021 -23.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

мова 

Паламарчук О.А. 

 

«Виразне читання 

твору. Означальні 

займенники. Рима у 

вірші.» 

 

Робота з карткою.  Вірш 

Анатолія Качана «Білі ночі в 

Одесі» (Хрестоматія, с. 48) 

 

 

 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 3 

класу перед початком уроку) 

 

 

 

 

19.04. 

Математика 

Паламарчук 

О.А. 

«Частини. Дріб з 

чисельником 1» 

 

 

Підручник с.171-176, № 1-2 

( усно) , № 6 ( усно), № 7, № 10, 

№13 ( письмово) 

Відео: 

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

=WtVSP11LqPk&ab_channel=11

%D0%BA%D0%B0%D0%BD%

D0%B0%D0%BB 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 3 

класу перед початком уроку) 

 

 

 

19.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Пори року. Весна.» 

Лексика 

Теперішній простий 

час 

Урок у Google Meet Час 08.30 

Урок1 ст116 

1. Впр 2 ст116 Скласти 3 

речення письмово 

20.04. 

Математика 

Паламарчук        

О.А. 

«Порівняння дробів із 

чисельником.1» 

Підручник: с. 176-179, № 1 

( усно), № 2, №4, № 9 

( письмово) 

20.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=WtVSP11LqPk&ab_channel=11%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=WtVSP11LqPk&ab_channel=11%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=WtVSP11LqPk&ab_channel=11%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=WtVSP11LqPk&ab_channel=11%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB


Відео: 

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

=HEjKInkJnK8&ab_channel=%D

0%90%D0%BB%D1%96%D0%B

D%D0%B0%D0%AF%D1%80%

D0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%BD%D0%BA%D0%BE 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 3 

класу перед початком уроку) 

 

 

Мистецтво 

Паламарчук 

О.А. 

«Малювання 

улюбленої іграшки.»» 

Відео: 

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

=uRfkj4-

H2Sk&ab_channel=%D0%9A%D

0%9F%D0%9D%D0%97%D0%9

4%D0%AE%D0%A6%D0%A5%

D0%A2%D0%A2%D0%94%D0

%9C%D0%A0 

 

20.04. 

Українська 

мова 

Паламарчук О.А. 

 

«Передбачення змісту 

твору. Питальні 

займенники. Перегляд 

відео з уривком 

твору.» 

Виразне читання твору Мар’яни 

Савки «Казка про Старого 

Лева» (Хрестоматія, с 75 – 79). 

Відео «У Львові порахували 

всіх місцевих левів» 

 

Відео: 

 

https://tsn.ua/video/video-

novini/u-lvovi-porahuvali-vsih-

miscevih-leviv.html 

 

Робота на картці. 

 

 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 3 

класу перед початком уроку) 

 

 

21.04. 

Математика 

 

«Знаходження 

частини від числа » 

Підручник: с. 180-184, № 5 

( усно), № 4, № 8, № 11 

21.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=HEjKInkJnK8&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=HEjKInkJnK8&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=HEjKInkJnK8&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=HEjKInkJnK8&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=HEjKInkJnK8&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=HEjKInkJnK8&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=uRfkj4-H2Sk&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%9D%D0%97%D0%94%D0%AE%D0%A6%D0%A5%D0%A2%D0%A2%D0%94%D0%9C%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=uRfkj4-H2Sk&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%9D%D0%97%D0%94%D0%AE%D0%A6%D0%A5%D0%A2%D0%A2%D0%94%D0%9C%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=uRfkj4-H2Sk&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%9D%D0%97%D0%94%D0%AE%D0%A6%D0%A5%D0%A2%D0%A2%D0%94%D0%9C%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=uRfkj4-H2Sk&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%9D%D0%97%D0%94%D0%AE%D0%A6%D0%A5%D0%A2%D0%A2%D0%94%D0%9C%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=uRfkj4-H2Sk&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%9D%D0%97%D0%94%D0%AE%D0%A6%D0%A5%D0%A2%D0%A2%D0%94%D0%9C%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=uRfkj4-H2Sk&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%9D%D0%97%D0%94%D0%AE%D0%A6%D0%A5%D0%A2%D0%A2%D0%94%D0%9C%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=uRfkj4-H2Sk&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%9D%D0%97%D0%94%D0%AE%D0%A6%D0%A5%D0%A2%D0%A2%D0%94%D0%9C%D0%A0
https://tsn.ua/video/video-novini/u-lvovi-porahuvali-vsih-miscevih-leviv.html
https://tsn.ua/video/video-novini/u-lvovi-porahuvali-vsih-miscevih-leviv.html
https://tsn.ua/video/video-novini/u-lvovi-porahuvali-vsih-miscevih-leviv.html


 

Паламарчук        

О.А. 

( письмово) 

Презентація: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-matematiki-

znahodzhennya-chastini-vid-

chisla-iz-lyudinoyu-pavukom-

176503.html 

 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 3 

класу перед початком уроку) 

 

 

 

Я досліджую 

світ 

Паламарчук 

О.А 

« Спостереження за 

явищами природи 

навесні.» 

Відео: 

 

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

=zmSMRRqcY6w&ab_channel=

DryzhalOlexandr 

 

21.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Погода сьогодні» 

Читання 

Урок 1 ст116 

1. Впр3 ст 115  прочитайте 

текст 

2. Письмово скласти 5 

речень про весну 

22.04. 

Українська 

мова 

Паламарчук О.А. 

 

« Частини тексту. 

Листівка. 

Робота з картками. 

 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 3 

класу перед початком уроку) 

 

 

 

22.04. 

Я досліджую 

світ 

Паламарчук 

О.А. 

« Виготовлення 

об’ємних виробів з 

природних 

матеріалів» 

Презентація: 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-porobki-iz-prirodnogo-materialu-

dlya-1---4-klasiv-7386.html 

22.04. 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

«Комплекс ЗРВ: 

вправи для шиї 

Рухливі ігри для 

відпочинку.» 

Відео: 

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

=odhSDPDUOyc&ab_channel=Fr

eshMotion 

23.04. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-matematiki-znahodzhennya-chastini-vid-chisla-iz-lyudinoyu-pavukom-176503.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-matematiki-znahodzhennya-chastini-vid-chisla-iz-lyudinoyu-pavukom-176503.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-matematiki-znahodzhennya-chastini-vid-chisla-iz-lyudinoyu-pavukom-176503.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-matematiki-znahodzhennya-chastini-vid-chisla-iz-lyudinoyu-pavukom-176503.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-matematiki-znahodzhennya-chastini-vid-chisla-iz-lyudinoyu-pavukom-176503.html
https://www.youtube.com/watch?v=zmSMRRqcY6w&ab_channel=DryzhalOlexandr
https://www.youtube.com/watch?v=zmSMRRqcY6w&ab_channel=DryzhalOlexandr
https://www.youtube.com/watch?v=zmSMRRqcY6w&ab_channel=DryzhalOlexandr
https://naurok.com.ua/prezentaciya-porobki-iz-prirodnogo-materialu-dlya-1---4-klasiv-7386.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-porobki-iz-prirodnogo-materialu-dlya-1---4-klasiv-7386.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-porobki-iz-prirodnogo-materialu-dlya-1---4-klasiv-7386.html
https://www.youtube.com/watch?v=odhSDPDUOyc&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=odhSDPDUOyc&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=odhSDPDUOyc&ab_channel=FreshMotion


Інформатика 

Паламарчук 

О.А. 

«Види інформації за 

формою подання.» 

Презентація: 

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

informaci-za-sposobom-podannya-

tekstoviy-grafichniy-chisloviy-

zvukoviy-video-135795.html 

23.04. 

 

https://naurok.com.ua/vidi-informaci-za-sposobom-podannya-tekstoviy-grafichniy-chisloviy-zvukoviy-video-135795.html
https://naurok.com.ua/vidi-informaci-za-sposobom-podannya-tekstoviy-grafichniy-chisloviy-zvukoviy-video-135795.html
https://naurok.com.ua/vidi-informaci-za-sposobom-podannya-tekstoviy-grafichniy-chisloviy-zvukoviy-video-135795.html
https://naurok.com.ua/vidi-informaci-za-sposobom-podannya-tekstoviy-grafichniy-chisloviy-zvukoviy-video-135795.html

