
Розклад та завдання для дистанційних занять на період карантину для учнів 

3-го класу початкової школи «Один, два, три»  

Дата 
 

Предмет Тема уроку Завдання 

16.03. Українська мова Означення Впр.271, підкреслити підмет, присудок та 
означення. 
Впр.262 (1абзац) - зв’язок слів у реченні  
https://learning.ua/ 

 Інформатика Текстові 
редактори. 
Переміщення 
в текстовому 
документі. 
Виділення 
частин тексту. 
Змінювання та 
вдосконалення 
текстів 

Опрацювати матеріал 
https://vsimpptx.com/urokinf/3klas/u24 

17.03. Українська мова Додаток 
Впр.271, підкреслити підмет, присудок, 
означення і  додаток в реченні. 

Впр.262(2абзац перші два речення) - зв’язок 
слів у реченні  
https://study-smile.com/ 
https://www.youtube.com/channel/ 
UCEiSptaIS5XIFcGvQV12gMA?fbclid= 
IwAR3XY_M28Ni6cbbszJk_ 
3XLi6xWV2EN3wq_yLBMUKB-
aNpemExHDg2n_vAg 

 Англійська мова Я і мої 
однокласники 

АВ р.57 

 Математика Розв’язування 
задач з 
використанням 
дії множення 
та табличного 
ділення.  

Підручник Математика, Е. І. Александрова, № 
376, 384, 381 

 Природознавство Бактерії і 
віруси 

Підручник Природознавство, Т.Г. Гільберг, Т.В. 
Сак §40-41 

 Читання Юрій 
Старостенко 
«Хто це 
такий?» 

Ст.132-133 з підручника – читати, скласти 
оповідання «Зустріч Мишка з сорокою 
навесні» 

18.03. Основи здоров’я Як 
користуватись 
газовою 
плитою 

Ст.87-91 прочитати з підручника, ст.36-38 з 
зошита – виконати завдання  

 Я у світі Історичні 
скарби України 

Ст.108-113 з підручника – опрацювати, 
підготувати проект «Подорожуємо Україною» 

 Математика Розв’язування Завдання зі збірника –  ст. 89, № 631, 632, 633 

https://learning.ua/
https://vsimpptx.com/urokinf/3klas/u24
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstudy-smile.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR07REapzmygnE3jGQ9jycdJrFFW0P6CZE1fqfe8rSyd3WFfIL8Jkfsx-F0&h=AT3hslwyJWC_y4llIPaEFaOSXnMzGdJJbzXZvg5YZajuFeGWMd6qCrZLzmS0-7iKPZ3R4H539UscLoHZyqFOSle2HYFFpVfkGg_LcBO0gmzjYG96ZP4tNxqDOrXg9s8NG0nr9BCfXakFoyfOKj2Ur7PsxSm4Q_U
https://www.youtube.com/channel/%20UCEiSptaIS5XIFcGvQV12gMA?fbclid=%20IwAR3XY_M28Ni6cbbszJk_%203XLi6xWV2EN3wq_yLBMUKB-aNpemExHDg2n_vAg
https://www.youtube.com/channel/%20UCEiSptaIS5XIFcGvQV12gMA?fbclid=%20IwAR3XY_M28Ni6cbbszJk_%203XLi6xWV2EN3wq_yLBMUKB-aNpemExHDg2n_vAg
https://www.youtube.com/channel/%20UCEiSptaIS5XIFcGvQV12gMA?fbclid=%20IwAR3XY_M28Ni6cbbszJk_%203XLi6xWV2EN3wq_yLBMUKB-aNpemExHDg2n_vAg
https://www.youtube.com/channel/%20UCEiSptaIS5XIFcGvQV12gMA?fbclid=%20IwAR3XY_M28Ni6cbbszJk_%203XLi6xWV2EN3wq_yLBMUKB-aNpemExHDg2n_vAg
https://www.youtube.com/channel/%20UCEiSptaIS5XIFcGvQV12gMA?fbclid=%20IwAR3XY_M28Ni6cbbszJk_%203XLi6xWV2EN3wq_yLBMUKB-aNpemExHDg2n_vAg


задач різних 
типів 

 Читання Робота з 
дитячою 
книгою 

https://kazki-svitu.org.ua/    прочитати будь-яку 
казку на вибір, записати в читацький щоденник 

19.03. Природознавство Охорона 
рослинного і 
тваринного 
світу 

Підручник Природознавство, Т.Г. Гільберг, Т.В. 
Сак §42 

 Математика Розв’язування 
задач різних 
типів 

Підручник –  № 414. 
Збірник – № 634, 635 

 Англійська мова Нещасний 
випадок на 
майданчику 

АВ р.58 

20.03. Українська мова Обставина Впр.283, підкреслити підмет, присудок, 
обставини в реченнях. 

Впр.290(1і 2) речення, зв’язок слів у реченні. 

https://childdevelop.com.ua/generator/letters/prop
isi.html/ 

 
 Англійська мова Історія Селлі 

«Дивовижний 
світ» 

АВ р.62 

 Математика Розв’язування 
задач різних 
типів 

Виконати тести https://learning.ua/matematyka/tretii-
klas/zadachi-na-mnozhennia-bilshe-3-chysel 

 Читання Г. Тютюнник 
«Бушля» 

Підручник, ст.134-136, читати, відповідати на 
запитання 

    

 

https://kazki-svitu.org.ua/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchilddevelop.com.ua%2Fgenerator%2Fletters%2Fpropisi.html%2F%3Ffbclid%3DIwAR1MHZPmnGuXNESexHSI9keKvL9Pbv3vE1cM1jEY8QkWCvsNP3VeNoU2yo0&h=AT15B6rcSO3N_P6Pg49zKluwPymnfRzwK4u9gbpFFCwFb3Cq8I8T-m2z6FrFkoFXrxUdPekoIBDJ8mrA8Vpw5lxiqx__jlej-RTz01DQ4um5mpHz6azwrgCve8fxS7hq6Ty_jELSzdukIRGh9xgebmVrJH8iL8k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchilddevelop.com.ua%2Fgenerator%2Fletters%2Fpropisi.html%2F%3Ffbclid%3DIwAR1MHZPmnGuXNESexHSI9keKvL9Pbv3vE1cM1jEY8QkWCvsNP3VeNoU2yo0&h=AT15B6rcSO3N_P6Pg49zKluwPymnfRzwK4u9gbpFFCwFb3Cq8I8T-m2z6FrFkoFXrxUdPekoIBDJ8mrA8Vpw5lxiqx__jlej-RTz01DQ4um5mpHz6azwrgCve8fxS7hq6Ty_jELSzdukIRGh9xgebmVrJH8iL8k
https://learning.ua/matematyka/tretii-klas/zadachi-na-mnozhennia-bilshe-3-chysel
https://learning.ua/matematyka/tretii-klas/zadachi-na-mnozhennia-bilshe-3-chysel

