
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

          Директор ЗОШ №3 І-ІІІ ст. 

                                                                                                            Кока С.А. 

         “____” _________ 2020 р. 

 

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу 

в 3-Б класі 

на період карантину з 12.03 по 03.04.2020 р.  

 

Назва 

предмету 

Тема уроку Завдання 

Українська 

мова 

  

Уживання прикметників у загадках 

 

 

С. 128 вправа 309 усно. 

С. 129 вправа 311 списати загадку, уписуючи 

«загублені» прикметники 

  Розвиток писемного мовлення. Твір 

за складеним планом. «У моєї мами 

золоті руки» 

Написати твір за складеним планом «У моєї 

мами золоті руки» та за опорними висловами 

  Уживання прикметників в описах С. 130 вправа 312 усно; вправа 314 виписати 

прикметники, якими описуються весняні 

квіти. 

  Змінювання прикметників за 

родами в сполученні з іменниками 

С. 131 вправа 315 усно, с. 133 вправа 320 

письмово 

  Родові закінчення прикметників С. 133 вправа 321 усно; с. 135 вправа 324 

письмово. Знати правила с. 134 

  Змінювання прикметників за 

числами в сполученні з іменниками 

С. 136-137 вправа 326 письмово 

  Повторення вивченого про іменник 

і прикметник. 

С. 138 вправа 333 усно; вправа 331 письмово 

  Закріплення знань учнів про 

прикметник як частину мови 

С. 139 вправа 333 усно; с. 140 вправа 335 

письмово 

 Розвиток писемного мовлення. 

Твір-розповідь за складеним 

планом. «Моя сім’я» 

Твір-розповідь за складеним планом. «Моя 

сім’я» 

 Загальне поняття про дієслово. 

Початкова форма дієслова 

С. 140 вправа 336 усно; с. 142 вправа 339 

письмово. Знати правило с. 141 
https://www.youtube.com/watch?v=gumUoLehL

KA 

 Зв’язок дієслова з іменником у 

реченні 

С. 142 вправа 340 усно; с. 143 вправа 342 

письмово 

   

Літературне 

читання 

  

Світ прози. Оповідання.  

Олександр Копиленко 

С. 129 читати, переказувати 

  Позакласне читання.  

«Тарас Шевченко – великий співець 

України» 

«Тарас Шевченко – великий співець 

України». С. 100-102 виразно читати твори 

Т.Г.Шевченка («Сонячні вітрила») 

  Людина і природа. О. Копиленко 

«Розбишака Чив» (скорочено) 

С. 130–131  читати, переказувати, усно дати 

відповіді на запитання 

  Дива в природі. Ю. Старостенко  

«Хто це такий», «І трапиться ж 

таке...» 

С. 132-133  читати, переказувати, усно дати 

відповіді на запитання 

  Ми з природою єдині.  

Г. Тютюнник  «Бушля» 

С. 134–136  читати, переказувати, усно дати 

відповіді на запитання 

  Дружба — то найбільший скарб.  

В. Нестайко «Просто Олесь друг» 

С. 136–139  читати, переказувати, усно дати 

відповіді на запитання       



(скороч.) https://www.youtube.com/watch?v=VQunqFUjy

eM 
  Позакласне читання.  

 «Оповідання про дітей» 

«Оповідання про дітей» С. 67-76 читати, усно 

відповісти на запитання («Сонячні вітрила») 

  Пригоди. М. Трублаїні «Яшка і 

Машка», «Омар», «Шоколад 

боцмана» (скорочено) 

С. 139–142  читати, переказувати, усно дати 

відповіді на запитання 

   

Математика 

  

Ділення двоцифрового числа на 

одноци-фрове (39 : 3, 42 : 3). Задачі 

на подвійне зведення до одиниці. 

С. 122 №781 (1-4 вирази) письмо, №783 

письмово 

  Ділення трицифрового числа на 

одноци-фрове (112 : 7). Задачі з 

буквеними даними. 

С. 123№789 усно, №790 нижній ряд, с. 124 

№798 письмово 

  Вивчені випадки ділення 

двоцифрового і трицифрового числа 

на одноцифрове. Рівняння, в яких 

один із компонентів є числовим 

виразом. Задачі з даними, які 

перебувають у пропорційній 

залежності: вартість, ціна, кількість.  

С. 124 №799 усно, №805 (3 і 4 стовпч.), №806 

- письмово 

  Ділення круглого числа на 

одноцифрове число (120 : 3). Задачі 

на розкриття змісту ділення.  

С. 125 №809 усно, №811 і № 817 письмово 

  Ділення круглого числа на кругле 

(420 : 20). Задачі з даними, які 

перебувають у пропорційній 

залежності: вартість, ціна, кількість. 

С. 126 №820 усно, №821 (2-а останні вирази), 

№822  і №827 письмово 

  Ділення круглого числа на кругле 

способом добору (90 : 30). 

Розв’язування задач вивчених типів. 

С. 127 №830 і №831 усно, с. 128 №836, №837 

письмово 

  Ділення круглого числа на кругле 

способом добору (800 : 200; 180 : 60). 

Задачі на знаходження четвертого 

пропорційного. 

С. 128 №839, с. 129 №844 усно, с. 130 №855, 

№856 письмово  

 Вивчені випадки ділення круглого 

числа на кругле способом добору. 

Складені задачі на 2-4 дії, які є 

комбінацією вивчених видів 

простих задач. 

С. 131 озайомитися і вивчити правило, с. 131 

№860, № 865 письмово 

 Ділення на двоцифрове число 

способом добору (51 : 17). Задачі на 

знаходження четвертого 

пропорційного. 

С. 132 №867 усно, №873, с. 133 №874 

письмово 

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

ZORf_V0o&t=377s 

 Ділення на двоцифрове число 

способом добору. Правило ділення 

числа на добуток двох чисел. Задачі 

на знаходження суми двох доданків 

з даними, позначеними буквами. 

Складені задачі на 2-4 дії першого 

та другого ступенів. 

С. 134 озайомитися і вивчити правило, с. 134 

№886 усно, с. 135 № 892, №983 письмово 

 Ділення на двоцифрове число 

способом послідовного ділення (64 : 

16). Задачі на ділення суми на 

число. 

С. 135 №895 усно, с. 136№902, №903 

письмово 

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

uw 



   

Природознавство 

  

Як звірі піклуються про своє 

потомство?   

С. 117-118 читати, переказувати, усно дати 

відповіді на запитання 

  Як дикі тварини стали свійськими? С.119-121 читати, переказувати, усно дати 

відповіді на запитання. Зош. С. 37 (1) 

  Чим особливі гриби? С. 122-123 читати, переказувати, усно дати 

відповіді на запитання. Зош. С. 38-39 (1,2) 

  Яке значення мають гриби у 

природі та житті людей? 

С. 124-125 читати, переказувати, усно дати 

відповіді на запитання. Зош. С. 40       
https://www.youtube.com/watch?v=Y57Z45Mk

Xkk 
   

Я у світі 

  

Славетні українці С. 117-124 читати, усно дати відповіді на 

запитання. Перегляд презентації  

  Правила життя в суспільстві С. 124-131 читати, усно дати відповіді на 

запитання 

  Ніхто не має права ображати 

людину. Про права дитини 

С. 132-135 читати, усно дати відповіді на 

запитання. Знати  права дитини  

   

Основи здоров’я 

  

Сам собі рятувальник Підручник с. 112-115 читати. Перегляд 

презентації 

  Характер людини. Самооцінка 

характеру. Практична робота.  

Визначення рис власного 

характеру. 

Підручник с. 118-123 читати. Перегляд 

презентації 

   

Обр. мис. 

  

Особливості виділення головного в 

композиції 

Композиція «Речі чарівника» 

  Побутовий жанр, багатофігурна 

скульптурна композиція 

«Завзяті музиканти» 

  Різновиди ляльок у театрі та 

мультиплікації: лялька-рукавичка, 

пальцева голівка,  лялька-

маріонетка.  

Ліплення лялькових персонажів 

   

Інформатика  

4-В клас 

Алгоритми з розгалуженням. 

Створення та виконання алгоритмів 

з розгалуженням для виконавців у 

середовищі Scratch 

Перегляд презентації уроку 24  

   

   

Усі презентації додаються 

 Учитель:      Банар М. Є. 

 

 

 

 

 

 

 



“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

          Директор ЗОШ №3 І-ІІІ ст. 

                                                                                                            Кока С.А. 

         “____” _________ 2020 р. 

 

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу 

в 3-Б класі 

на період карантину з 06.04 по 24.04.2020 

 

Назва 

предмету 

Тема уроку Завдання 

Українська 

мова 

Дієслова-антоніми С. 144-145 вправа 344 і 345 усно, с. 146 

вправа 347 письмово. «маленького» 

розібрати як частину мови 
https://www.youtube.com/watch?v=9_YUZ

T_QvUU&t=224s 

  Дієслова-синоніми С. 147-148 вправа 351 усно. С. 147 вправа 

350 письмово 

 Змінювання дієслів за часами С. 148 вправа 353 усно; с. 149 

ознайомитися з правилом, вправа 354 

усно, вправа 355 виписати та утворити 

різні форми дієслів  

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

O5rDcw 

 Розвиток писемного мовлення. Опис 

науковий і художній «Уже 

прилинула весна»  

Написати художній опис на тему «Уже 

прилинула весна» за опорними 

висловами 

 Уживання дієслів у переносному 

значенні 

С. 150 вправа 357 усно, вправа 358 (3, 4) і 

359 письмово 

 Вправи на творення і вживання дієслів 

теперішнього, минулого і майбутнього 

часу. Змінювання дієслів минулого 

часу за родами 

С. 151 вправа 361 письмово, с. 152 вправа 

362 усно 

 Дієслова завершеної і незавершеної 

дії 

С. 152-153 вправа 364 і 365 усно, 

ознайомитися з правилом,          с. 154 

вправа 367 письмово 

https://www.youtube.com/watch?v=7NAyE

Qg5mcQ 

   

Літературне 

читання 

Загадки в природі. Є. Гуцало 

«Прелюдія весни» (уривок) 

С. 142–145  читати,  усно дати відповіді 

на запитання 

 Загадки в природі. Є. Гуцало 

«Прелюдія весни» (уривок) (продовж.) 

С. 142–145  переказувати за складеним 

планом 

 Коли твір відкриває свої таємниці.  

Ю. Збанацький «Лелеки»  (скорочено)                                      
С. 145 читати, с. 146-147 чит., перек. 

 Коли твір відкриває свої таємниці.  

Ю. Збанацький «Лелеки»  

(скорочено)                                      

С. 148-149 читати, переказувати за 

складеним планом 

 Коли твір відкриває свої таємниці.  

Г. Демченко «Лелеки» (скорочено) 

С. 149-151 читати, переказувати за 

складеним планом 

 Позакласне читання.  

«Бережіть природу, діти!» 

С. 105-109 читати виразно вірші, 

оповідання переказувати. С.110-111 

заповнити («Сонячні вітрила») 

 Будь природі другом.В. Чухліб 

«Равлик» 

С. 151–153  читати, усно дати відповіді 

на запитання 



 Все так цікаво навкруги.                              

Д. Чередниченко  

«Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик» 

С. 153–156  читати, переказувати, усно 

дати відповіді на запитання 

   

Математика Ділення на двоцифрове число 

способом послідовного ділення. 

Задачі на знаходження четвертого 

пропорційного. 

С. 136 №907, 908 усно, с. 137№912, №913 

письмово, С. 137 №920 

 Вивчені випадки ділення на 

двоцифрове число. Побудова 

прямокутника за допомогою 

креслярських інструментів. Склади 

задачі на 2-4 дії, які є комбінацією 

вивчених видів простих задач. 

С. 138 №924 і №925 усно, ознайомитися і 

вивчити правило, с. 139 №929, №931 

письмово 

 Залежність результатів множення і 

ділення від зміни одного з 

компонентів дії. Складені задачі на 

2-4 дії, які є комбінацією вивчених 

видів простих задач. 

С. 139 №934 усно, с. 140 №941, №942 - 

письмово 

 Вивчені випадки множення і ділення. 

Знаходження значень числових 

виразів, що містять кілька 

арифметичних дій одного чи різних 

ступенів без дужок і з дужками. 

Складені задачі на 2-4 дії, які є 

комбінацією вивчених видів простих 

задач. 

С. 141 №943 усно, №945, №950 письмово 

 Поняття частини. Утворення частин 

способом ділення цілого на рівні 

частини й виділення однієї з них. 

Поняття про дріб, чисельник і 

знаменник дробу. Знаходження 

частини від числа. Складені задачі на 

2-4 дії, які є комбінацією вивчених 

видів простих задач. 

С. 142 №952, №953, №954, № 956 усно, с. 

145 №961, №962 письмово 

 

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

11LqPk 

 Утворення і запис частин. 

Визначення кількості частин у 

цілому. Складені задачі на  

2-4 дії, які є комбінацією вивчених 

видів простих задач. 

С.145 №963, №964, №966 усно, с. 146    

№ 971 (нижній ряд), №972 письмово.     

С. 144 вивчити правило 

 Поняття «чисельник», «знаменник». 

Риска дробу як знак ділення. 

Розв’язування складених задач на 2- 

4 дії, які є комбінацією вивчених 

видів простих задач. 

С. 147 ознайомитися і вивчити правило, 

№973, №974, №975, с. 148 №977 усно, 

№980, №981 письмово  

 Порівняння частин. Побудова кола 

(круга). Розв’язування складених 

задач на 2-4 дії, які є комбінацією 

вивчених видів простих задач. 

С. 148 №983, с. 149 №985, №987, №989 

усно, с. 150 №991, №993 письмово 

   

Природо-

знавство 

 

Запитаємо в Матінки Природи: чому 

бактерії називають і друзями, і 

ворогами людини? 

С. 126-127 читати, переказувати, усно 

дати відп. на запитання. Зош. С. 40-42 (3).  

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

0aGkfcJync 

 Що таке ланцюг живлення? С. 128-129 читати, усно дати відповіді на 



Практична робота. Складання 

ланцюга живлення. 

запитання.  

Зош. С. 37 (2,3) 

https://www.youtube.com/watch?v=cAU3lC

H-guk 

 Як охороняти зникаючих рослин і  

тварин? 

С.130-134 читати. Знати назви рослин та 

тварин, які занесені до Червоної  КУ. 

Зош. С. 42-

43https://www.youtube.com/watch?v=bsvx

BEZprNs 

 Для чого створюють заповідники? 

Запитаємо в Матінки Природи: які 

легенди про рослини і тварин 

складали у давнину? 

Навчальний проєкт. Добра справа 

для природи. 

С. 135-138 читати, усно дати відповіді на 

запитання. Знайти одну легенду (про 

рослин чи тварин). Зош. С. 44 
https://www.youtube.com/watch?v=BI1AJq

sR8cg 

 Повторення вивченого С. 140-141 читати, усно дати відповіді на 

запитання 

   
Я у світі Будь-який учинок завжди має 

наслідки. 

 

С. 135-138 читати,тлум. сл.. напам. 

https://www.youtube.com/watch?v=213jhdg

AF1s 

 Пустощі чи правопорушення? С. 139-141 читати, переказувати. 

https://www.youtube.com/watch?v=v8PkK

Boks4Y 

   

Основи 

здоров’я 

Учись учитися. С. 124-129 читати. 

https://www.youtube.com/watch?v=4IAB2b

kqLQs 

 Уява і здоров’я. С. 130-133 читати. 

https://www.youtube.com/watch?v=8GjEDd

YETq4 

 Вчимося відпочивати. С. 134-138 читати. 

   

Обр. мис. Ілюстрація. Художник-ілюстратор. 

Зображення тварин в ілюстраціях до 

казок.   

Композиція «Ілюстрація до казки».  

 

 

 Професія художника в театрі: 

декоратор, гример, костюмер. 

Композиція «Декорація до театральної 

вистави»  

 Магія бутафорії.  Предметне 

середовище спектаклю.  

Аплікація  «Корона для короля» 

   

Інформатика 

4-В клас 

Алгоритми з повторенням. Створення 

та виконання алгоритмів з 

повторенням у середовищі Scratch 

Перегляд презентації уроків 25, 26  

   

Усі презентації додаються 

  

Учитель:      Банар М. Є. 

 


