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Календарно-тематичне планування навчального матеріалу 

в 3-Б класі 

на період карантину з 27.04 по 11.05.2020 

 

Назва 

предмету 

Тема уроку Завдання 

Українська 

мова 

 

Повторення вивченого про іменник і 

прикметник. Контрольна робота з 

мовних тем «Іменник», «Прикметник» 

Завдання додаються 

 Спостереження за роллю дієслів у 

реченнях і тексті 

С.154 вправа 368 і 370 усно, вправа 369 

письмово  

 Контрольна робота. Списування     

«У лісі» 

Зошит «Укр. мова. Контр. роботи 3 клас» 

с. 54 

 Написання «не» з дієсловами. 

Складання правил поведінки та порад 

С. 156 вправа 372 і с. 159 вправа 380 

усно, с. 156 ознайомлення з правилом,    

с. 157-158 вправа 376 письмово 

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

EI_mCE 

 Розвиток писемного мовлення. 

Письмовий переказ тексту за 

складеним планом. «Чи все ми 

знаємо про тварин?» 

Написати переказ тексту за складеним 

планом та за опорними висловами «Чи 

все ми знаємо про тварин?» 

 Розбір дієслів як частини мови. 

Вправи на розпізнавання дієслів у 

текстах. Пояснювальний диктант 

С. 160-161 вправа 383 і 387 усно, с. 163 

вправа 393 письмово                        

https://www.youtube.com/watch?v=vUBi17

pYWSM 

   

Літературне 

читання 

 

Висловлюємо свої міркування.    

О. Буцень «Айстри» 

С. 156-157 читати, переказувати 
https://www.youtube.com/watch?v=TMpcuz

u8-C8 

 Контрольна робота. Читання мовчки. 

В. Струтинський «Чому рипить 

сніжок?» 

Текст і завдання для 2-х варіантів 

додаються 

 Позакласне читання.   

«Моя рідна матуся» 

С. 118-127 читати виразно вірші, 

оповідання переказувати. С.128-129 

заповнити («Сонячні вітрила») 

 Контрольна робота. Робота з 

літературним твором (письмово). 

Віра Оберемок «Колючі гості» 

Текст і завдання для 2-х варіантів 

додаються 

 Рідний край — земний рай.  

 М. Стельмах «Гуси-лебеді летять» 

С. 158-161 читати, переказувати, усно 

відповідати на запитання 
https://www.youtube.com/watch?v=j7PvjW

AgXBo 

Перегляд фільму. 

https://www.youtube.com/watch?v=t4cO74

gofNc 

 Підсумок за темою «Світ прози. 

Оповідання. Повість» 

Тестування  

https://www.youtube.com/watch?v=j7PvjWAgXBo
https://www.youtube.com/watch?v=j7PvjWAgXBo


   

Математика 

 

Контрольна робота  («Перевірка 

сформованості навичок усних 

обчислень») 

Завдання для 2-х варіантів додаються 

 Знаходження частини від числа. 

Одиниці вимірювання довжини, 

маси, часу. Задачі на знаходження 

частини від числа, які пов’язані з 

іменованими числами.  

С. 150 №995, с. 150 №1002 усно, с. 153 

№1010, №1011 письмово  
https://www.youtube.com/watch?v=KO_N3ubP
n68 

 Знаходження числа за його 

частиною. Задачі на знаходження 

числа за його частиною.  

С. 154 вивчити правило, с. 155 №1019 

практично, №1020, №1021 письмово 

 Контрольна робота  («Властивості 

множення і ділення. Випадки ділення 

дво- і трицифрових чисел на 

одноцифрове та кругле двоцифрове 

число»). 

Завдання для 2-х варіантів додаються 

 Повторення і закріплення вивченого 

про частини. Розв’язування 

складених задач на 2-4 дії, які є 

комбінацією вивчених видів простих 

задач 

С. 157 № 1031, №1032 усно, С. 158 

№1038, №1039 письмово 

 Повторення нумерації трицифрових 

чисел. Задачі на збільшення 

(зменшення) числа на кілька 

одиниць. Порівняння іменованих 

чисел, поданих в одиницях довжини. 

С. 159 №1-4 усно, С. 160 №8, №10 

письмово 

   

Природо-

знавство 

 

Як працює наш організм? С. 144-146 читати, переказувати.                   

Зош. С. 45 
https://www.youtube.com/watch?v=OuJisTv

PDK4  

 Для чого потрібні скелет і м’язи? 

Формування постави. Практична 

робота. Перевірка власної постави.  

С. 147-148 читати, переказувати, усно 

відповідати на запитання. Зош. С. 47-48  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZkp2

WJB7n4 

 З яких органів  складається травна 

система? 

С. 149-151 читати, переказувати.                 

Зош. С. 48-49 
https://www.youtube.com/watch?v=_Xn0rF

IIPYY 

 Що корисно їсти? Практична 

робота. Складання раціону 

здорового харчування. 

С. 152-154 читати, переказувати.                

Зош. С. 49-50 

https://www.youtube.com/watch?v=13hXHc

a7qGM 

   

Я у світі 

 

Україна на карті світу. С. 142-146 читати, відповідати на 

запитання 

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

4Si_Q 

 Що не край, то звичай. Народні 

промисли України. 

С. 147-150 читати, переказувати. 

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

0fdu0 

   

https://www.youtube.com/watch?v=KO_N3ubPn68
https://www.youtube.com/watch?v=KO_N3ubPn68


Основи 

здоров’я 

 

Підсумковий  урок  за  розділом. 

Повторення вивченого 

Тестування  

   

Обр. мис. 

 

Роль театрального костюма в 

розкритті образу театрального героя.  

Малювання  «Театральний костюм». 

 Об’ємна паперопластика.  «Вітальна листівка». 

   

Інформатика 

4-В клас 

Створення та виконання програм у 

середовищі Scratch. Комп’ютерна 

презентація, її об’єкти. Середовище 

редактора презентацій 

Перегляд презентації уроків 28, 29 

Презентації додаються 

   

  

Учитель:      Банар М. Є.  


