Завдання
для дистанційного навчання
з англійської мови
для учнів 3 класу (2 група)
на 12.05.2020 - 15.05.2020
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
13.04

Завдання для дистанційного навчання
Тема «Мрії про літо».
Відкриваємо зошит, записуємо
Wednesday, the thirteenth of May
Distance learning
Подивись відео за посиланням:
Future Simple VS Present Simple VS Future Simple
https://www.youtube.com/watch?v=vnAgTh4SWYI&t=14s
Онлайн – урок на платформі Zoom (заздалегідь ідентифікатор
конференції і пароль буде зазначено в вайбер групі)
Запиши слова до словника:
to make a sandcastle – строить замок из песка
to go fishing – ходить на рыбылку
to help grandparents – помогать бабушке и дедушке
on the beach – на пляже
to stay at home – оставаться дома
in the village – в деревне
Виконай тести за посиланням:
https://forms.gle/FYfzBxyUNjKUUFed7
https://forms.gle/CZ6JaHSd8cPyzyAM7
Опрацюй впр.1 стр. 134
Опрацюй впр.2 стр. 134 – 135

Звітуємо про виконану роботи 13.04. до 16:00 отримаємо гарні оцінки.
Фото роботи на вайбер +380666014736
Фото результату тестів на вайбер +380666014736
15.05
Тема «Контроль сформованості навичок аудіювання».
Онлайн – урок на платформі Zoom (заздалегідь ідентифікатор
конференції і пароль буде зазначено в вайбер групі)
Відкриваємо зошит, записуємо
Test paper 1
Прослухай текст за посиланнями і виконай завдання. Відповіді
запиши письмово.
https://www.youtube.com/watch?v=MWgEKZW8kZ8
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
10. …
Test paper 2
Прочитай текст і запиши відповіді на питання “YES” або ”NO”
Ann will be busy next week. She will play badminton on Monday. She
will roller blade on Tuesday. Ann will read a book on Wednesday. She
will play hopscotch and hide and seek on Tuesday. The girl will visit her
granny at the weekend.
1. Ann will stay at home next week. ______
2. She will play badminton on Monday. _______
3. Ann will rollerblade on Wednesday. _______
4. She will play hopscotch and hide-and-seek on Thursday. _____
5. Ann will read a book at the weekend. ______
Прочитай текст, обери і запиши відповіді
In summer Pavlo usually goes to the seaside with his family. He goes to
the beach every day. He watches the sea, the boats and the ships. He
sometimes sits on the sand and makes nice sandcastles. he makes the
walls, small towers, windows and doors. The boy’s sandcastles are
always different. Pavlo likes to swim in the sea. The water is cool.
6. In summer Pavlo usually goes to the seaside with his …
a) friends
b) classmates
c) family

He goes to the beach and watches ….
the sea, the sand, and the birds
the beach, the people and the sky
the sea, the boats and the ships
The boys sometimes makes …
a) doll houses
b) sandcastles
c) toys
9. Pavlo likes … in the sea.
a) to swim
b) to jump
c) to run
10. The water is …
a) cold
b) cool
c) hot
Звітуємо про виконану роботи 15.05. до 16:00 отримаємо гарні оцінки.
Фото роботи на вайбер +380666014736
Фото результату тестів на вайбер +380666014736
7.
a)
b)
c)
8.

