Дистанційне навчання з учнями 3 класу
№ Предмет
п/ /дата
п
1. Українсь
ка мова
21.04.20

Тема

Завдан Інструкція до виконання
ня

Повторення вивченого про
речення .
Слухаємо і читаємо .Визначаемо
тему й головну думку текстів ..

С.134

Переві себе: що ти знаєш, що вмієш?

С.135137
в.324

28.04.20

Упорядковуємо й складаємо
тексти. Спостерігаємо за зв язком
речень у тексті .

С.137138
в.327

30.04.20

Читаємо текст. Спостерігаємо за
зв язком між реченнями тексту.

С.138139в.331

Добрати заголовок і списати текст.
Підкреслити речення ,в якому виражено
основну думку тексту.
Пояснити правопис виділених слів .
Розмістити речення в логічному порядку.
Добрати заголовок.
Записати складений текст .Підкреслити
речення ,яке є зачином, і
речення-кінцівку, а також слова ,які зв
язують речення.
Добрати заголовок.
Списати текст.
Знайти й підкреслити слова , за
допомогою яких зв язуються речення.

Наша
Батьківщина.О.Хорошковська.
Україна.В.Латанський

С.137139

23.04.20

2.

Літератур
не
читання
(українсь
ке)
21.04.20

Виразне читання . Відповісти на питання.
Вивчити напам ять вірш В.Латанського
«Україна»

Примітка

https://www/youtube.com/
watch?v=3K5owLIwwc8

https://video/novashkola.
ua/3-klas/ukrainska-mova3-klas/urok-02/

https://video/novashkola.
ua/3-klas/ukrainska-mova3-klas/urok-02/

С.139142

Виразне читання .Відповісти на питання .

С.142144

Прочитати.
Відповісти на питання.

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

З малої насинини.М.Чумарна
Щ.Хорошковська.Як вірш став
піснею .
Чом,чом,чом, о земле ти
моя…В.Лебедова
Українська народна пісня .
Чом,чом,чом, земле моя …

С.144146

Виразне читання.
Вивчити напам ять українську нарордну
пісню «Чом,чом,чом, земле моя…»

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

Роль имен прилагательных в
предложении.

С.131
Упр.263
Правило.

24.04.20

Роль имен прилагательных в
предложении.

С.133
Упр.265

27.04.20

Роль глаголов в предложении .

29.04.20

Время глагола .

С.136138
Правило
Упр.275
С.138140
Упр.278

Списать два предложения с выделенными
словами. Подчеркнуть прилагательные
как члены предложения .
Списать слова с пропущенными
буквами..Объяснить орфограммы .
Списать текст.
В первом предложении подчеркнуть
прилагательное. Определить его род ,
число и роль в предложении .
Во втором предложении указать все части
речи .
Списать текст.
Обозначить в выделенных глаголах
приставки .

23.04.20
28.04.20

30.04.20

3.

Мова .О.Ягун
Київ _ столиця України.
Д.Павличко .Наш прапор.
В.Паронова .Наш герб-тризуб.
Народні символи.За
В.Скуратівським.
Д.Павличко.Два кольори.

Російська
мова
22.04.20

Внимательно прочитать таблицу
(стр.139).
Списать пословицы, распределив их по

https://www/youtube.com/
watch?v=FiuGzx9Lv2M

https://www/youtube.com/
watch?v=ioS63tP_LiY

Правило . группам:
1)глаголы в форме настоящего времени;
2)глаголы в форме прошедшего времени;
3)глаголы в форме будущего времени.
Обозначить окончания.
.

4.

Літератур
не
читання
(російсь
ке)
22.04.20

27.04.20
29.04.20

5.

Математи
ка
21.04.20

Летом. Н.Греков.
А.Майков.Летний дождь.
Зеленая страница .С.Маршак.
Сказка о лете и его сыновьях .По
Э.Кузнецовой
Что такое лес.По Ю.Дммитриеву.
В гости к лету.В.Викторов

С.159163

Выразительное чтение .Ответить на
вопросы .

С.164166

Выразительное чтение .Ответить на
вопросы .

Желтухин. По А.Толстому

С.167171

Прочитать весь текст .

Перевірка сформованості навичок
усних обчислень.

Решить 1,2,3 стр.165
1097,1106 стр.166-167

22.04.20

Розв язання рівнянь, у яких один із С.149
компонентів поданий виразом зі
№986,
зміною .
990
Розв язання задач. (с.149-150),
№985-991 )

24.04.20

Розв язання рівнянь, у яких один із
компонентів поданий виразом зі
зміною .
(с.150-151, № 992-997 )

С.150151
№993,
997

27.04.20

Розв язання рівнянь, у яких один
із компонентів поданий виразом зі
зміною .
(с.151-152, № 999-1006 )

С.151152
№999,
1006

28.04.20

Частини.Позначення частин числа
цифрами.Розв язування задач, що
включають знаходження частини
числа.(с.152-153, № 1007-1015 )
Розв яування задач на час.Вправи і
задачі на застосування вивчених
випадків арифметичних дій .

С.153
№ 1009,
1114

29.04.20

С.154155
№ 1017,

Решить уравнения.
ПАМЯТКА
1.Найти последнее действие.
2.Выделить неизвестный компонент.
3.Применить правило.
4.Упростить правую часть.
5.Найти корень уравнения.
6.Сделать проверку.
7.Найти ответ.
Решить уравнения.
ПАМЯТКА
1.Найти последнее действие.
2.Выделить неизвестный компонент.
3.Применить правило.
4.Упростить правую часть.
5.Найти корень уравнения.
6.Сделать проверку.
7.Найти ответ.
Решить уравнения.
ПАМЯТКА
1.Найти последнее действие.
2.Выделить неизвестный компонент.
3.Применить правило.
4.Упростить правую часть.
5.Найти корень уравнения.
6.Сделать проверку.
7.Найти ответ.
Решить числовые выражения .
Решить задачу .

Решить задачи .

https://www/youtube.com/
watch?v=ILwOBXm3zVA
https://www/youtube.com/
watch?v=aNTc8Am5EeE

https://www/youtube.com/
watch?v=ILwOBXm3zVA
https://www/youtube.com/
watch?v=aNTc8Am5EeE

https://www/youtube.com/
watch?v=ILwOBXm3zVA
https://www/youtube.com/
watch?v=aNTc8Am5EeE

https://www/youtube.com/
watch?v=ePHYDOSWCk
M

(с.154-155, № 1016-1025)

Природо
знавство
21.04.20

Дихальна система.

1024

С.155156
С.155156

Прочитать ( Встреча №60)
Ответить на вопросы .
Прочитать ( Встреча №60)
Ответить на вопросы .

https://www/youtube.com/
watch?v=1L03ma7ePa4
https://www.youtube.com/
watch?v=3Gg_z9cSdlo
_

23.04.20

Запобігання захворюванням
органів дихання.

28.04.20

Кровоносна система.

С.157159

Прочитать (Встреча № 61 )
Ответить на вопросы .

https://www.youtube.com/
watch?v=KOjx5yovv0A

30.04.20

Значення крові в організмі
людини.

С 152154

Прочитать ( Встреча №61)
Ответить на вопросы .
Исследовательская лаборатория.
Измерить частоту пульса (по стр.159).
Дополнительная информация :учебник
« Основы здоровья» стр.11

https://www.youtube.com/
watch?v=KJV-baT0Tqc

Земля- спільний дім для людей.

С.155

Прочитать текст по учебнику.
Ответить на вопросы .

Я у світі
27.04.20
Основи

здоров я
23.04.20
30.04.20

Доброзичливість і здоров я
людини.

С.120123

Прочитать текст.Ответить на вопросы.

Профілактика емоційного
перенапруження .Способи
самозаспокоєння.

С.136

Прочитать текст по теме .

Выполнять задания регулярно и отправлять фотографии работ на Вайбер или на електронную почту
по адресу : anjelatumashova@gmail.com

