Завдання
для дистанційного навчання
з англійської мови
для учнів 3 класу (2 група)
на 04.05.2020 - 08.05.2020
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
+380507030775 Будз Катерина Василівна
+380666014736 вайбер
katenabudz@gmail.com пошта
Дата
06.05

Завдання для дистанційного навчання
Тема «Мої вподобання».
Відкриваємо зошит, записуємо
Wednesday, the sixth of May
Distance learning
Подивись відео за посиланнями:
Present Simple https://www.youtube.com/watch?v=yxJ8Ge97KA&t=48s
Do you like.. ? https://www.youtube.com/watch?v=QdHq_X95g64
Онлайн – урок на платформі Zoom (заздалегідь ідентифікатор
конференції і пароль буде зазначено в вайбер групі)
Запиши слова до словника:
to skip – прыгать на скакалке
to collect stickers – собирать наклейки
to collect stamps – собирать марки
to ride a bike – кататься на велосипеде
to watch TV – смотреть телевизор
a playground – игровая площадка
hopscotch – классики
hide-and-seek – прятки
to play badminton – играть в бадминтон
to roller blade – кататься на роликах
to go skateboarding – кататься на скейтборде
to go swimming – плавать

Виконай тести (посилання і вайбер групі)
Звітуємо про виконану роботи 06.05. до 16:00 отримаємо гарні оцінки.
Фото роботи на вайбер +380666014736
Фото результату тестів на вайбер +380666014736
08.05
Тема «Розваги».
Відкриваємо зошит, записуємо
Friday, the eighth of May
Distance learning
Подивись відео за посиланнями:
Future Simple https://www.youtube.com/watch?v=qeLzRkZOECE
Future Simple VS Present Simple
https://www.youtube.com/watch?v=abevqWUZce0
Онлайн – урок на платформі Zoom (заздалегідь ідентифікатор
конференції і пароль буде зазначено в вайбер групі)
Запиши слова до словника:
to fly a kite – запускать воздушного змея
a summer camp – летний лагерь
to visit grandparents – навещать бабушку и дедушку
England – Англия
The USA – США
Canada – Канада
Ukraine – Украина
to visit museums – ходить по музеям
to take photos – фотографировать
to travel – путешествовать
to go to the seaside – ездить на море
Виконай тести (посилання і вайбер групі)
Звітуємо про виконану роботи 08.05. до 16:00 отримаємо гарні оцінки.
Фото роботи на вайбер +380666014736
Фото результату тестів на вайбер +380666014736

