
3-А клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова
1 06.04.Дієслова-синоніми. с.163 впр.403(дібрати синоніми до слів ходити,працювати)
2 09.04.Дієслова-антоніми.Вимова і написання слова кипіти. с.164 впр.407(дібрати до дієслів протилежні за значенням)
3 10.04.Вживання дієслів у переносному значенні.
4 13.04.Змінювання дієслів за часами с.168 впр.422 (вивч.правило)
5 16.04. Розвиток мовлення "Складання тексту-опису про соняшник" Скласти і записати опис соняшника

6 17.04.Розпізнавання часових форм дієслів у тексті.Використання їх у 
власних висловлюваннях.

7 23.04.Дієслова завершеної і незавершеної дії с.171 впр.431 (усно описати зовнішній вигляд пташки)
8 24.04.Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.

Літературне читання

1 06.04.Урок позакласного читання"Авторські казки зарубіжних 
письменників Прочитату і переказувати казку за вибором

2 07.04.Узагальнення знань за розділом"Із скарбниці казкарів світу" с.158(дати відповіді на питання)

3 08.04."Прийди,весно,з радістю!","Благослови,мати,весну зустрічати"(За 
В.Скуратівським) с.159-161,чит.і переказувати

4 10.04.Т.Коломієць "Березень" с.162,виразно читати
5 13.04.М.Стельмах"Гуси-лебеді летять". с.163-164, чит.і переказ.
6 14.04.В.Ткаченко"Квітень" с.165, виразно читати
7 15.04.Урок позакласного читання"Весна іде,красу несе" Прочитати вірші про весну

8 17.04. А.М'ястківський"Розмова з одудом".Леся Українка"Уже весняне 
сонце припікає" с.166,виразно читиати

9 21.04.М.Сингаївський"Вийшов травень з лісу" с.167,виразно читати
10 22.04.М,Сингаївський"На врожай" с.168,виразно читати
11 24.04.Контрольна робота.Навичка читання вголос(усно)

Німецька мова
1 7/04. Алекс пише запрошення. Нова лексика. ст. 118 - 121
2 10/04. Ура! Ми святкуємо день народження. Домашнє читання. ст.122-123 вправа 5
3 14/04. Що ти охоче робиш? Діалогічне мовлення. ст.124 -126
4 17/04. Я охоче граю на гітарі.Новалексика. ст.127 - 129
5 21/04. Я маю хобі. Розвиток читання. ст. 130 -132
6 24/04. Я охочіше граю у футбол. Діалогічне мовлення. ст.132 -134

Математика

1 06.04.Зміна добутку при зміні одного множника у кілька разів.
Розв'язування задач с.147,№967,968, вивчити правила

2
07.04.Зміна частки при зміні діленого у кілька разів.Ділення круглого 
числа на кругле виду 90:30,800:200(шляхом добору).Розв'язування 
задач

с.148,№975,976,розв'язати задачу https://www.youtube.com/watch?v=hy-ZORf_V0o

3 08.04.Зміна частки при зміні дільника у кілька разів.Ділення круглого 
числа на кругле виду 90:30,800:200.Розв'язування задач і рівнянь с.149,№983,984.

4 10.04.Розв'язування рівнянь,в яких один із компонентів-вираз
5 13.04.Розв'язування рівнянь,в яких один із компонентів-вираз с.151,№997,998.Розв'язати рівняння

6 14.04.Розв'язування рівнянь з двома діями.Обчислення периметра 
прямокутника с.152,№1005,1006.Розв'язати задачу

https://www.youtube.com/watch?v=hy-ZORf_V0o


7 15.04.Частини цілого:утворення і запис.Дріб з чисельником 1.Порівняння 
дробів із чисельником 1. с.153,№1014,1015.Розв'язати приклади. https://www.youtube.com/watch?v=WtVSP11LqPk

8 17.04.Визначення часу за годинником.Розв'язування задач на час.
9 21.04.Ділення трицифрового числа на двоцифрове шляхом добору с.156,№1034,1035.Розв'язати задачу

10 22.04.Знаходження числа за величиною його частини.Розв'язування 
нерівностей.Контрольна робота:усні обчислення(математичний диктант) с.157,№1044,1045.Розв'язати приклади

11 24.04.Аналіз к.р.Ділення з остачею.(ознайомлення).Порівняння числових 
значень виразів.

Природознавство

1 0.7.04.Аналіз к.р.Організм людини.Системи органів тіла людини та їх 
значення для життя людини.

с.142-143.Чит. і переказ.Виконати завдання у зошиті з 
друкованою основою

2 0.9.04.Нервова система. с.143.Чит. і переказ.Виконати завдання у зошиті з 
друкованою основою

3 14.04.Опорно-рухова система с.144-146.Чит і переказ.Виконати завдання у зошиті з 
друкованою основою

4 16.04.Травна система с.149-150.Чит і переказВиконати завдання у зошиті з 
друкованою основою.

5 21.04.Харчування.Правила здорового харчування с.151-153.Чит і переказ.Виконати завдання у зошиті з 
друкованою основою

Я у світі
1 09.04.Ніхто не має права ображати дитину..Про права дитини.
2 16.04.Будь-який вчинок завжди має наслідки
3 23.04.Пустощі чи правопорушення.?

Музичне мистецтво

1
08/04 Тричастинна форма музики (продовження). М. Лисенко, «Екпромт 
ля мінор» – сприйняття. «Писанка» сл. В. Клинця, муз.М. Катричка – 
розучування.

https://www.youtube.com/watch?v=gQAOMVoddh0 

https://www.youtube.com/watch?v=0WArsrfo07Y
https://www.youtube.com/watch?v=p6GJsiAMH-A

2
15/04 Форма рондо в музиці. В. А. Моцарт, «Турецьке рондо» – 
сприйняття. Епізод. «Класне рондо» муз. Д. Кабалевського – 
розучування.

https://www.youtube.com/watch?v=tAmqu-JuGRU
https://www.youtube.com/watch?v=7V3Lfpn4fOA
https://drive.google.com/open?id=1GDAsnKKSdjJnuocW8pw-
yKoPhFiDFeG7
https://drive.google.com/open?
id=1SEyU6cXt50kn7NQIDvNBgJV9L24F9U8y

3

22/04 Варіаційна форма в музиці. – сприйняття. М Різоль варіації на 
тему української народної пісні «Їхав козак за Дунай» – сприйняття. 
Інструменти: баян,  акордеон; реприза. «Ой на горі жито» українська 
народна пісня обр. К. Стеценка – розучування.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=h3iA_oj-
Z_M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=D8gCATj3ILs
https://www.youtube.com/watch?v=XD8im4kICtI

4
29/04 Кульмінація в музичному творі. І. Дунаєвський, увертюра до 
фільму «Діти капітана Гранта»  –  сприйняття. «Заквітчали зорі обрій» 
сл. А. Житкевича, муз.  Л. Стельмащук  – розучування. 

https://www.youtube.com/watch?v=X9HEBe75wfU

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

Образотворче мистецтво
1 Художник у театрі. Створення декорації до театральної вистави 

2 Магія бутафорії. (бутафорія-це придмети театральної сцени). Виконання 
зображення бутафорії для однієї з вистав.

3 Театральний костюм. Створення ескізу театрального костюма до вистав 
за казкою.

https://www.youtube.com/watch?v=WtVSP11LqPk
https://www.youtube.com/watch?v=gQAOMVoddh0
https://www.youtube.com/watch?v=0WArsrfo07Y
https://www.youtube.com/watch?v=p6GJsiAMH-A
https://www.youtube.com/watch?v=tAmqu-JuGRU
https://www.youtube.com/watch?v=7V3Lfpn4fOA
https://drive.google.com/open?id=1GDAsnKKSdjJnuocW8pw-yKoPhFiDFeG7
https://drive.google.com/open?id=1GDAsnKKSdjJnuocW8pw-yKoPhFiDFeG7
https://drive.google.com/open?id=1SEyU6cXt50kn7NQIDvNBgJV9L24F9U8y
https://drive.google.com/open?id=1SEyU6cXt50kn7NQIDvNBgJV9L24F9U8y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=h3iA_oj-Z_M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=h3iA_oj-Z_M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=D8gCATj3ILs
https://www.youtube.com/watch?v=XD8im4kICtI
https://www.youtube.com/watch?v=X9HEBe75wfU
https://www.youtube.com/watch?v=QpXrxYrEuGY


4 Лялька в театрі. Виготовлення театральної ляльки
Інформатика

1 06.04.Створення графічних об'єктів презентації.
2 13.04.Створення простих презентацій.
3 27.04.Алгоритми і виконавці.

Трудове навчання
1 09.04.Іграшка на основі циліндра.
2 16.04. Іграшка на основі конуса.
3 23.04.Підставка для ручок і олівців

Фізична культура

1 06.04.Організаційні вправи. Вправи з великим м'ячем(елементи 
футболу).Вправи для профілактики плоскостопії.

2 08.04.Різновиди ходьби та бігу.Комплекс ЗРВ.Біг до 900 метрів.

3 09.04..Різновиди ходьби та бігу.Вправи з малим м'ячем.Підкидання мяча 
під час ходьби.Кидки м'яча у стіну

4 13.04.Комплекс ЗРВ з предметами.Метання малого м'яча у вертикальну 
ціль.

5 15.04.Комплекс ЗРВ,Метання малого м'яча у горизонтальну ціль.
Чергування ходьби і бігу

6 16.04..Різновиди ходьби та бігу.Метання малого м'яча "із-за спини через 
плече" на дальність.

7 22.04.ІБЖ.Біг із різних вихідних положень. Стрибки у довжину з місця.
Стрибки зі скакалкою.

8 23.04.Комплекс ЗРВ..Різновиди ходьби та бігу.Човниковий біг4*9.
Стрибки зі скакалкою.

Основи здоров'я
1 09.04.Характер і здоров'я.
2 16.04.Самооцінка характеру.
3 23.04.Доброзичливість і здоров'я людини.

Основи християнської етики
1 07.04.Витривалість,наполегливість і мужність на дорозі добра.
2 14.04.Воскреслий Христос змінює життия людей.
3 21.04.Воскреслий Христос змінює життия людей.

Риторика
1 08.04.Будова тексту.Оформлення думки
2 15.04.Текст-розповідь.
3 22.04.Текст-міркування


