
3-А клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова
1 27.04.Правило написання не з дієсловами. Вправа 444, вивчити правило. https://www.youtube.com/watch?v=w2d6lSemme0
2 30.04.Розвиток мовлення.Робота з деформованим текстом.
3 04.05.Закріплення знань про дієслово. Вправа 449, дати відповіді на питання ст. 179

4 07.05.Контрольна робота:перевірка мовних знань і вмінь з теми"
Дієслово" Повторити правила

5 08.05.Аналіз к.р.Повторення вивченого про звуки і букви.Українська 
абетка.

Літературне читання

1 27.04.Навичка читання вголос(усно).За Б. Комаром "Як співає 
соловейко?" Ст. 170, читати і переказувати https://www.youtube.com/watch?v=2uKvZJf9wEw

2 28.04.Урок позакласного читання"Святе слово -рідна мати" Вивчити вірш про маму

3 29.04.Узагальнення і систематизація знань за розділом"Прийди,весно,з 
радістю!" Ст. 171, дати відповіді на питання

4 04.05.А.Костецький "Імена" Ст. 173, виразно читати https://www.youtube.com/watch?v=8SkYHGnWcnk
5 05.05. А. Костецький "Дивна звичка" Ст. 174-175, виразно  читати https://www.youtube.com/watch?v=21qQrU3ebfY
6 06.05. М. Носов"Як Незнайко складав вірші" Ст. 175-177, читати і переказувати
7 08.05.М. Носов"Як Незнайко складав вірші"(продовження)

Німецька мова
1 28.04. Я хочу подорожувати.Діалогічне мовлення. ст 134 - 137
2 05.05. Ми будемо подорожувати влітку.Розвиток читання. ст 138-140
3 08.05. Домашнє читання. ст 130 вірш

Математика
1 27.04.Ділення з остачею.Співвідношення між остачею і дільником. ст. 160.Розв"язати задачу1064,1065 https://www.youtube.com/watch?v=_p-_DstOeoA
2 28.04.Перевірка ділення з остачею.Знаходження частини від числа. cт.162,виконати завдання 1073,1074. https://www.youtube.com/watch?v=uhjnRHFnVLw
3 29.04.Ознаки подільності на 2 і 5. Подвійні нерівності.Розв"язування задач.ст.163,завдання 1093,1094.
4 04.05.Повторення таблиць множення і ділення.Розв"язування задач. ст.165,завдання 2,3
5 05.05.Письмове множення на одноцифрове число виду 213х3. ст.167.завдання1105,1106

6 06.05.Повторення ділення з остачею.Письмове множення на 
одноцифрове число виду 37х6,127х3.Розв"язування задач. ст.168,завдання 1113,1114.

7 08.05.Порвторення нумерації трицифрових чисел.Письмове множення 
на одноцифрове число виду 182х3,151х6

Природознавство
1 28.04.Кровоносна система.Значення крові в організмі людини. Ст. 155-157, читати і переказувати https://www.youtube.com/watch?v=pZSugFVaL1k
2 30.04.Шкіра.Значення шкіри для організму людини та її гігієна.
3 05.05.Органи чуття . Ст. 159-162, читати і переказувати https://www.youtube.com/watch?v=1A-EV3iRURY
4 07.05.Гігієна органів чуття.Контрольна робота.

Я у світі
1 30.04.Україна- європейська держава. https://www.youtube.com/watch?v=CgutWa4Si_Q
2 07.05.Різноманітність народів у світі.Винаходи людства.

Музичне мистецтво

1
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

https://www.youtube.com/watch?v=w2d6lSemme0
https://www.youtube.com/watch?v=2uKvZJf9wEw
https://www.youtube.com/watch?v=8SkYHGnWcnk
https://www.youtube.com/watch?v=21qQrU3ebfY
https://www.youtube.com/watch?v=_p-_DstOeoA
https://www.youtube.com/watch?v=uhjnRHFnVLw
https://www.youtube.com/watch?v=pZSugFVaL1k
https://www.youtube.com/watch?v=1A-EV3iRURY
https://www.youtube.com/watch?v=CgutWa4Si_Q
https://www.youtube.com/watch?v=X9HEBe75wfU
https://www.youtube.com/watch?v=QpXrxYrEuGY


2
06/05 Кульмінація в музичному творі (продовження). І. Дунаєвський, 
увертюра до фільму «Діти капітана Гранта»  –  сприйняття. «Заквітчали 
зорі обрій»  – виконання. 

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

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

Образотворче мистецтво
1 Виготовлення театральної ляльки
2 Створення ескізу афіші до однієї з театральних казок

Інформатика
1 27.04.Алгоритми і виконавці. https://www.youtube.com/watch?v=5aaRutv3RPs
2 04.05.Середовище виконання алгоритмів .Виконання алгоритмів.

Трудове навчання
1 30.04.Вітальна листівка.
2 07.05.Об"ємний виріб "Весняні квіти"

Фізична культура
1 27.04.Організаційні вправи.Комплекс ЗРВ, Біг до 1200м

2 29.04.Організаційні вправи.Біг з високого старту.Стрибки у довжину з 
місця.

3 30.04.Різновиди ходьби та бігу.Човниковий біг4*9м.Стрибки зі 
скакалкою.

4 04.05.Різновиди ходьби та бігу.Човниковий біг4*9м.Дихальні вправи.

5 06.05.Організаційні вправи.Біг з високого старту.Стрибки у довжину з 
місця.

6 07.05.Організаційні вправи.КомплексЗРВ.Стрибки зі скакалкою.
Основи здоров'я

1 30.04.Профілактика емоційного перенапруження.
2 07.05.Способи самозаспокоєння.

Основи християнської етики
1 28.04.Найдорожча.наймиліша матінка моя.
2 05.05.Найдорожча,наймиліша матінка моя.

Риторика
1 29.04.Заговори,щоб я тебе побачив.Тренінг
2 06.05.Заговори,щоб я тебе побачив.Тренінг
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