
Графік дистанційного навчання  

для учнів 3 класу  

з 05.04.2021 -09.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

мова 

Паламарчук О.А. 

 

«Передбачення змісту 

тексту за опорними 

словами. Виразне 

читання  тексту Анатолія 

Качана «Рідні береги»» 

Хрестоматія 3,4 кл., с. 42,  

с.44-45. Робота на картці. 

 

 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 3 

класу перед початком уроку) 

 

 

 
 

05.04. 

Математика 

Паламарчук  

О.А. 

« Ділення виду 51: 17 

способом підбору.» 

 

 

Підручник с.144-146 № 1( усно), 

№ 2,№5 ( письмово) 
05.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 
«Минулі події » 

Минулий простий час 

неправильних дієслів 

Урок13 ст107 

1. Впр1 ст 107  

Прослухайте аудіо запис 

у вайбер і прочитайте 

речення 

2.  Впр2 ст 108 письмово 

скласти 5 речень про 

вчорашній день 

06.04. 

Математика 

Паламарчук        

О.А. 

«Обчислення виразів 

виду 64:16 способом 

послідовного ділення» 

Підручник: с. 147-149 ,№ 2і №3  

( усно), № 6, № 12( письмово) 

 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 3 

класу перед початком уроку) 

 

 

06.04. 

Мистецтво 

Паламарчук 

О.А. 

«Створення 

фантастичного 

натюрморту.» 

 Підручник с.84-85. 

Відео:  

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

=XiVhhrOgYps&ab_channel=%D

06.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=XiVhhrOgYps&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=XiVhhrOgYps&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


0%9B%D1%96%D0%BB%D1%9

6%D1%8F%D0%9C%D0%B5%

D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0

%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B

A%D0%BE  

 

 

 

Українська 

мова 

Паламарчук О.А. 

 

«Виразне читання твору. 

Складені  і складні 

числівники» 

Презентація:   
https://naurok.com.ua/prezentaciya

-prosti-skladni-ta-skladeni-

chislivniki-205505.html  

Робота на картці. 

Хрестоматія 3,4 кл.,с.74-79, 

Мар’яна Савка « Казка про 

старого лева.» 

 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 3 

класу перед початком уроку) 

 

 

07.04. 

Математика 

Паламарчук        

О.А. 

«Залежність результатів 

множення і ділення від 

зміни одного з 

компонентів.» 

Переглянути відео і виконати 

завдання  які ви там побачите.  

 

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

=wQzzx6A0zdM&ab_channel=%

D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1

%81%D1%8C%D0%BA%D0%B

0%D0%97%D0%9E%D0%A8N3

1%D0%86-

%D0%86%D0%86%D0%86%D1

%81%D1%82%D1%83%D0%BF

%D0%B5%D0%BD%D1%96%D

0%B2  

 

07.04. 

Англійська мова 

  Смаженюк С.Л. 

«Учора на кухні» 

Говоріння Граматика 

Урок у Google Meet Час 09.25 

Урок 14 ст109 

1. Повторити дієслова  у 

минулому часі ст 104, 

107 

2. Впр 5 ст 109 – скласти 5 

речень письмово 

08.04. 

Українська 

мова 

Паламарчук О.А. 

« Виразне читання 

тексту. Створення 

Хрестоматія 3,4 кл., с. 43-44, 

Анатолій Качан «Гойдалка біля 

Дунаю» 

08.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=XiVhhrOgYps&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=XiVhhrOgYps&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=XiVhhrOgYps&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=XiVhhrOgYps&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=XiVhhrOgYps&ab_channel=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://naurok.com.ua/prezentaciya-prosti-skladni-ta-skladeni-chislivniki-205505.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-prosti-skladni-ta-skladeni-chislivniki-205505.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-prosti-skladni-ta-skladeni-chislivniki-205505.html
https://www.youtube.com/watch?v=wQzzx6A0zdM&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N31%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=wQzzx6A0zdM&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N31%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=wQzzx6A0zdM&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N31%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=wQzzx6A0zdM&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N31%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=wQzzx6A0zdM&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N31%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=wQzzx6A0zdM&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N31%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=wQzzx6A0zdM&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N31%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=wQzzx6A0zdM&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N31%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=wQzzx6A0zdM&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N31%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=wQzzx6A0zdM&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N31%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2


 власного 

висловлювання.» 

 

Створити власне висловлювання 

на тему «Улюблена гойдалка» 

 

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. 

« Виготовлення  й 

оздоблення виробів з 

паперу та картону»  

 Презентація: 

https://vdomadobre.info/porobki-

dlya-ditei/obemni-virobi-z-

paperu.html  

08.04. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

«Комплекс ЗРВ дихальні 

вправи. Рухливі ігри для 

активного відпочинку.» 

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

=YyN5CqIyKU4&ab_channel=Do

ctorBartosh%D0%94%D0%BE%

D0%BA%D1%82%D0%BE%D1

%80%D0%91%D0%B0%D1%80

%D1%82%D0%BE%D1%88   

Відео: 

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

=Y8pbzgi6D5s&ab_channel=Art

WayMusic  

09.04. 

Я досліджую 

світ 

Паламарчук 

О.А. 

« Тварини рослиноїдні, 

м’ясоїдні, всеїдні» 

Презентація:  

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-z-prirdoznavstva-11301.html  

 

09.04. 

 

https://vdomadobre.info/porobki-dlya-ditei/obemni-virobi-z-paperu.html
https://vdomadobre.info/porobki-dlya-ditei/obemni-virobi-z-paperu.html
https://vdomadobre.info/porobki-dlya-ditei/obemni-virobi-z-paperu.html
https://www.youtube.com/watch?v=YyN5CqIyKU4&ab_channel=DoctorBartosh%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88
https://www.youtube.com/watch?v=YyN5CqIyKU4&ab_channel=DoctorBartosh%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88
https://www.youtube.com/watch?v=YyN5CqIyKU4&ab_channel=DoctorBartosh%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88
https://www.youtube.com/watch?v=YyN5CqIyKU4&ab_channel=DoctorBartosh%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88
https://www.youtube.com/watch?v=YyN5CqIyKU4&ab_channel=DoctorBartosh%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88
https://www.youtube.com/watch?v=YyN5CqIyKU4&ab_channel=DoctorBartosh%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88
https://www.youtube.com/watch?v=Y8pbzgi6D5s&ab_channel=ArtWayMusic
https://www.youtube.com/watch?v=Y8pbzgi6D5s&ab_channel=ArtWayMusic
https://www.youtube.com/watch?v=Y8pbzgi6D5s&ab_channel=ArtWayMusic
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-prirdoznavstva-11301.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-prirdoznavstva-11301.html

