Завдання
для дистанційного навчання
з англійської мови
для учнів 3 класу (2 група)
на 06.04.2020 – 17.04.2020
Нагадую, що 13.03.2020 були заведені окремі зошити для виконання завдань
дистанційного навчання. Зошити мають бути підписані олівцем (ім’я,
прізвище дитини). Наступні завдання продовжуємо опрацьовувати в тих
самих зошитах. Зошити буде перевірено по закінченню карантину.
Для додаткових консультацій щодо виконання завдань
+380505027009 Будз Катерина Василівна
+380666014736 вайбер
katenabudz@gmail.com пошта
Дата
08.04

Завдання для дистанційного навчання
Тема «Мій ранок».
Відкриваємо зошит, записуємо
Wednesday, the eighth of April
Distance learning
Прослухай і проспівай пісню “ Wake up! Daily Routines Song for
Kids” за посиланням https://youtu.be/eUXkj6j6Ezw
Запиши слова до словника і вивчи:
wake up – просыпаться
get up – вставать
wash my face – умываться
wash my ears – мыть уши
clean (brush) my teeth – чистить зубы
brush (comb) my hair – расчесываться
have (eat) breakfast – завтракать
go to school – идти в школу
make my bed – заправлять постель
say ‘Goodbye’ – прощаться
Опрацюй впр. 2 стр. 102 (прочитай і зістав речення з малюнками)
Запиши до зошиту:
Ex. 2 p. 102
1–
2–
3–
4–
5–

Опрацюй впр. 4 стр. 103(склади 4 запитання, дай відповідь і
запиши до зошита)
Наприклад: 1. Do you have breakfast?
Yes, I do.
Творче завдання: Намалюй, що ти робиш вранці і підпиши свої дії.
Наприклад:

I wake up

I clean my teeth

I make my bed

Завдання для повторення вивченого матеріалу:
Перейди за посиланням і виконай тест
https://forms.gle/YdA6Yb7GVQg1mgdm6
Звітуємо про виконану роботи 08.04. до 16:00 отримаємо гарні оцінки.
Фото роботи на вайбер +380666014736
Фото результату тестів на вайбер +380666014736
10.04
Тема «Час».
Відкриваємо зошит, записуємо
Friday, the tenth of April
Distance learning
Подивись відео за посиланнями
https://youtu.be/EIxaxnageTo
https://youtu.be/fq2tRfHu5s8
Роздивись малюнок на стр.104 впр.2
Запиши слова до словника і вивчи:
half – половина
a quarter – четверть
past – после
to – до
Запиши до зошиту:
7:00 It is seven o’clock.
7:05 It is five past seven.
7:10 It is ten past seven.
7:15 It is a quarter past seven.
7:20 It is twenty past seven.

7:25 It is twenty-five past seven.
7:30 It is half past seven.
7:35 It is twenty-five to eight.
7:40 It is twenty to eight.
7:45 It is a quarter to eight.
7:50 It is ten to eight.
7:55 It is five to eight.
Виконай впр. 5 стр.105 і запиши до зошиту
Ex. 5 p.105
1. I get up at 7 o’clock.
Завдання для закріплення вивченого матеріалу:
Перейди за посиланням і виконай тест
https://forms.gle/HPZdgqLXJKFZUzoKA
Звітуємо про виконану роботи 10.04. до 16:00 отримаємо гарні оцінки.
Фото роботи на вайбер +380666014736
Фото результату тестів на вайбер +380666014736
15.04
Тема «Режим дня».
Відкриваємо зошит, записуємо
Wednesday, the fifteenth of April
Distance learning
Опрацюй впр.1 стр.106 (прочитай і переклади текст)
Опрацюй впр.2 стр.106 (обери правильний варіант і запиши
речення до зошиту)
Ex. 2 p.106
1. Ann gets up at seven o’clock.
Завдання для повторення вивченого матеріалу:
Перейди за посиланням і виконай тест
https://forms.gle/ngjqKcn4dCRbXEyN8
Звітуємо про виконану роботи 15.04. до 16:00 отримаємо гарні оцінки.
Фото роботи на вайбер +380666014736
Фото результату тестів на вайбер +380666014736
17.04
Тема «Сьогодні та вчора».
Відкриваємо зошит, записуємо
Friday, the seventeenth of April
Distance learning
Подивись відео за посиланням
https://youtu.be/DTxMD3r-dLA
Замалюй таблицю до зошита і вивчи правило

Виконай тест за посиланням
https://forms.gle/T5s8QoN1G3x7QC8U6
Подивись відео за посиланням
https://youtu.be/O3FdGPehN-E
Замалюй таблицю до зошита і вивчи правило

Виконай тест за посиланням
https://forms.gle/Zjt8abwgWUczbRDD9
Опрацюй впр.4 стр.109 і запиши у зошит
Ex. 4 p.109
1. It is Monday. The children are at school now.
Звітуємо про виконану роботи 17.04. до 16:00 отримаємо гарні оцінки.
Фото роботи на вайбер +380666014736
Фото результату тестів на вайбер +380666014736

