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Календарно-тематичне планування                                                                

навчального матеріалу в 3-А класі на період карантину                                             

з 12.03 по 24.04.2020 р. 

Вчитель  Фуштей С.В. 

Українська  мова 

Завдання на період з 12 по 20 березня 

             Уживання прикметників у прямому і переносному значенні 

с.126, впр. 300(усно), 302 (письмово) 

             Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми 

Усно виконати завдання за презентацією, письмово - впр. 305,306 

             Уживання прикметників у загадках 

с.128-129, впр. 309 (усно), 311 (письмово) 

             Уживання прикметників в описах 

с.130, впр. 312 (усно) , 313 (письмово) 

             Розвиток  писемного мовлення. «У моєї мами золоті руки»              

За запитаннями та висловами Знайки скласти план і написати твір 

Завдання на період з 30 березня по 03 квітня 

           Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками 

Подив. відео"Змінювання прикметників за родами у сполученні з 

іменниками", с.131-132, впр.315, 318(письмово) 

           Родові закінчення прикметників  

с.133-135, впр. 321, 322 (усно), вивчити  правила, впр. 324 (письмово) 

Відеоурок. Змінювання прикметників за числами в сполученні з іменниками. 

(учні виконують завдання під час трансляції уроку) 

           Змінювання прикметників за числами в сполученні з іменниками 

с. 137-138, впр.330 (письмово), вивчити правило 

Завдання на період з 06 по 10 квітня 

           Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови 

с. 133, впр. 320, 319 (письмово) 

         Розвитку писемного мовлення . Написати твір-розповідь за складеним 

планом та висловами зі скриньки Знайка про свою сім'ю 

Повторення вивченого про іменник і прикметник 

Повторити правила на с.101-138, виконати завдання 
https://vseosvita.ua/library/movna-tema-imennik-prikmetnik-3-klas-613.html 

Контрольна робота (тест  join.naurok.ua) 

Завдання на період з 13 по 17 квітня 

Відеоурок "Дієслово" 

https://vseosvita.ua/library/movna-tema-imennik-prikmetnik-3-klas-613.html


Початкова форма дієслова . Зв’язок дієслова з іменником у реченні. 

с.141-143, вивчити правила, впр.339, 341. 

Дієслова-антоніми.  Дієслова-синоніми. Уживання дієслів у переносному 

значенні. 

с.146-147, впр.347,349 

Змінювання дієслів за часами с.149, вивчити правило, впр. 354(усно), 

355(письмово) 

Завдання на період з 21 по 24 квітня 

Розвиток  писемного мовлення. Опис науковий і художній. «Уже прилинула 

весна» (матеріали додаються) 

Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього 

часу с.150, впр.357,359 

Контрольна робота. Списування «У лісі» 

Змінювання дієслів минулого часу за родами  

с.152, впр. 362 

 

Літературне читання 

Завдання на період з 12 по 20 березня 

Прочитати оповідання О. Копиленка «Розбишака Чив» на с.130-131, 

відповісти на питання до тексту, в зошиті написати позитивні риси характеру 

героя та його недоліки. 

Позакласне  читання «Слово про Тараса Шевченка» 

Прочитати в книжці з позакласного читання с.99-103, відповісти на питання 

до творів, с.103-104, виконати завдання 

Прочитати оповідання  Ю. Старостенка «Хто це такий» на с.132,(відповісти 

на питання до тексту, дати свій заголовок оповіданню і записати в зошиті), «І 

трапиться ж таке...» на с. 132-133,(відповісти на питання, переказати, в 

зошиті написати якими рисами автор наділив ведмедя) 

Прочитати оповідання Г. Тютюнника «Бушля» на с. 134-136, відповісти на 

питання, скласти і записати в зошитах план, характеристику головного героя; 

тест  join.naurok.ua  

Завдання на період з 30 березня по 03 квітня 

Прочитати оповідання В. Нестайка «Просто Олесь друг» на с. 137-139, 

відповісти на питання, скласти план оповідання і записати його в зошиті, 

переказати за планом, скласти характеристики хлопчиків; тест  join.naurok.ua 

 

Позакласне  читання.«Оповідання про дітей» 

Прочитати в книжці з позакласного читання с.67-76, усно відповісти на 

питання, с. 77-78, виконати завдання 

Завдання на період з 06 по 10 квітня 

Незвичайні пригоди. 

Прочитати оповідання М. Трублаїні «Яшка і Машка» на с. 139-140, 

відповісти на питання, знайти описи мавпочок і записати в зошитах, 



переказати, тест 

Прочитати оповідання М.  Трублаїні «Омар» на с.140-141, відповісти на 

питання, переказати, тест 

Прочитати оповідання М. Трублаїні «Шоколад боцмана» на с.141-142,   

відповісти на питання, скласти характеристику боцмана і записати в зошиті, 

переказати, тест 

Завдання на період з 13 по 17 квітня 

Таємниці природи. Прочитати оповідання Є. Гуцало «Прелюдія весни» на 

с.143-145, відповісти на питання, переказати, тест 

Лелечине щастя. Прочитати оповідання Ю. Збанацький «Лелеки»  на с.146-

149, відповісти на питання, переказати     

Позакласне  читання «Бережіть природу, діти!»(знайти, прочитати і 

переказати оповідання про природу, відеозвіт) 

Завдання на період з 21 по 24 квітня 

Справжня дружба. Прочитати оповідання Г. Демченко «Лелеки» на с.149-

151, відповісти на питання, переказати     

Кожен повинен здолати свою дорогу. Прочитати оповідання  

В. Чухліб «Равлик» на с.152-153, відповісти на питання, переказати     

Загадки природи. Прочитати оповідання Д. Чередниченко  

«Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик» на с.153-156, відповісти на питання, 

переказати , тест    

 

Математика 

Завдання на період з 12 по 20 березня 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне 

зведення до одиниці. 

с.119-120, № 761(усно),вивчити правило,762 (письмово),763(усно), 769 

(письмово) 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв’язування простих 

задач способом складання рівняння. 

с.120-121, подивитись пояснення теоретичного матеріалу у Viber, виконати 

№770, вивчити правило, 771 (письмово), розв'язати задачі №772, 774 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3, 42 : 3). Задачі на 

подвійне зведення до одиниці. 

Подивитись презентацію у Viber, с. 122, виконати №781 (письмово), № 782 - 

розв'язати задачу, користуючись планом (див. Viber ), 783 (самостійно) 

Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними 

даними. 

с.123, № 789 (усно), 790,792, 795 (письмово) 

Завдання на період з 30 березня по 03 квітня 

Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифро-

ве. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі з дани-

ми, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість. 



с.124, №800,801(письмово), 802 (усно), 803(коментовано у Viber), 806 

(письмово) 

Ділення круглого числа на одноцифрове число (120 : 3). Задачі на розкриття 

змісту ділення.  

с. 125, №808 (усно), https://www.youtube.com/watch?v=591yOyB2JeQ , 811(письмово), 

812 (усно), 814 (письмово)  

Ділення круглого числа на кругле (420 : 20). Задачі з даними, які перебувають 

у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість ; тест  join.naurok.ua 

с. 126-127, № 819, https://www.youtube.com/watch?v=eNz1S3nVtuk  , 821 (письмово), 

823 (усно),824 (розв'язати виразом), 827 (письмово, підказка на фото)  

Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : 30). Розв’язування 

задач вивчених типів. 

с.127-128, №830, 831(усно), 832 (письмово), 837(письмово) 

Завдання на період з 06 по 10 квітня 

Відеоурок. Виконання завдань уроку 

Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на 

знаходження четвертого пропорційного. 

с.128-129, №839,840 (усно), 841,842(письмово), 844(усно), 845(письмово) 

Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на 

знаходження четвертого пропорційного. 

с.130, № 849(письмово), 851(усно), 853(письмово,короткий запис у вигляді 

таблиці), 854(письмово) 

Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі на 

знаходження четвертого пропорційного.  

с.132, № 869, 872, 875 

Завдання на період з 13 по 17 квітня 

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми 

двох доданків з даними, позначеними буквами. 

с.133-134, №879, 880, 883 
Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії 

першого та другого ступенів. 

с.134-135, №886 (усно), вивчити правило, 887,888, 889 
Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі 

на ділення суми на число. 

с.135-136, №895(усно), 896,897, 898 
Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на 

знаходження четвертого пропорційного. 

с.136-137, №908,909,913 
Завдання на період з 21 по 24 квітня 

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. 138-139 №усно924,925,письмово 926,927,922 
Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій 

https://www.youtube.com/watch?v=591yOyB2JeQ
https://www.youtube.com/watch?v=eNz1S3nVtuk


одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність 

величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин. 

с.140-141, № 935(1пр), 936, 942 
Контрольна робота № 6 («Властивості множення і ділення. Випадки ділення 

дво- і трицифрових чисел на одноцифрове та кругле двоцифрове число»). 

Відеоурок. 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. 

 

Природознавство 

Завдання на період з 12 по 20 березня 

Як птахи підкорили повітряний простір? Як птахи піклуються про своє 

потомство? 

Подивитись презентації та відео у Viber, с. 109-113, прочитати, відповісти на 

питання, в зошиті с. 34-35 

Як звірі пристосувалися до життя в різних умовах?  

Подивитись презентації https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-zviri-pristosuvalisa-do-zitta-

v-riznih-umovah-111338.html  та відео https://www.youtube.com/watch?v=0dH5v9nG4fA , с. 114-

116, прочитати, відповісти на питання, в зошиті с. 35 

 Як звірі піклуються про своє потомство? 

Подивитись презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-yak-zviri-pikluyutsya-pro-svoe-

potomstvo-do-uroku-prirodoznavstva-u-z-klasi-78384.html та відео 

https://www.youtube.com/watch?v=cJkENmoHZKU, https://www.youtube.com/watch?v=_-vfFhlEufM 

с. 117-118, прочитати, відповісти на питання, в зошиті с. 36 

Завдання на період з 30 березня по 03 квітня 

Чим дикі тварини відрізняються від свійських? 

Подивитись презентацію https://vseosvita.ua/library/prezentacia-cim-diki-tvarini-vidriznautsa-

vid-svijskih-113808.html , с. 119-121, прочитати, відповісти на питання, в зошиті с. 

38-39; тест  join.naurok.ua 

 

Що таке ланцюг живлення?  

Подивитись презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-prirdoznavstva-11301.html  ,   

https://naurok.com.ua/prezentaciya-lancyugi-zhivlennya-101508.html   ,  в зошиті с. 37 

Підсумок за темою. 

Завдання на період з 06 по 10 квітня 

 У чому загадковість світу грибів? 

Подивитись презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-u-chomu-zagadkovist-svitu-

gribiv-22903.html та відео https://www.youtube.com/watch?v=Y57Z45MkXkk , с. 122-123, 

прочитати, відповісти на питання, в зошиті с. 39-40(1 і 2 завдання) 

Яке значення мають гриби у природі та житті людей? 

Подивитись презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-yake-znachennya-gribiv-v-

prirodi-ta-zhitti-lyudini-97759.html , с. 124-125, прочитати, відповісти на питання, в 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-zviri-pristosuvalisa-do-zitta-v-riznih-umovah-111338.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-zviri-pristosuvalisa-do-zitta-v-riznih-umovah-111338.html
https://www.youtube.com/watch?v=0dH5v9nG4fA
https://naurok.com.ua/prezentaciya-yak-zviri-pikluyutsya-pro-svoe-potomstvo-do-uroku-prirodoznavstva-u-z-klasi-78384.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-yak-zviri-pikluyutsya-pro-svoe-potomstvo-do-uroku-prirodoznavstva-u-z-klasi-78384.html
https://www.youtube.com/watch?v=cJkENmoHZKU
https://www.youtube.com/watch?v=_-vfFhlEufM
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-cim-diki-tvarini-vidriznautsa-vid-svijskih-113808.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-cim-diki-tvarini-vidriznautsa-vid-svijskih-113808.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-prirdoznavstva-11301.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-lancyugi-zhivlennya-101508.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-u-chomu-zagadkovist-svitu-gribiv-22903.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-u-chomu-zagadkovist-svitu-gribiv-22903.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y57Z45MkXkk
https://naurok.com.ua/prezentaciya-yake-znachennya-gribiv-v-prirodi-ta-zhitti-lyudini-97759.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-yake-znachennya-gribiv-v-prirodi-ta-zhitti-lyudini-97759.html


зошиті с. 40 (3 завдання) 

Завдання на період з 13 по 17 квітня 

Запитаємо в Матінки Природи: чому бактерії називають і друзями, і 

ворогами людини? https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync; 

https://www.youtube.com/watch?v=LA_3qfSn79Y  с.126-127, прочитати, відповісти на 

питання, в зошиті с. 41-42 

Як охороняти зникаючі рослини? Як охороняти зникаючих тварин? Для чого 

створюють заповідники? https://www.youtube.com/watch?v=OJFLVFLa8tk; 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-cogo-stvoruut-zapovidni-teritorii-ridnogo-krau-

122375.html;  с.130-136, прочитати, відповісти на питання, в зошиті с. 42-44 

Завдання на період з 21 по 24 квітня 

Як працює наш організм? Для чого потрібні скелет і м’язи? Формування 

постави. Практична робота " Перевірка власної постави". с.144-148, 

прочитати, відповісти на питання, в зошиті с. 45,47-48 

 

Я у світі 
Завдання на період з 12 по 20 березня 

Подорож картою України.   

Подивитись відео у Viber, прочитати с. 108-113, відповісти на питання 

Завдання на період з 30 березня по 03 квітня 

Природні скарби України. Господарська діяльність у деяких містах України. 

https://www.youtube.com/watch?v=___tUbPLq8M 
https://www.ukraine-is.com/uk/stvoreno-prirodoyu-najcikavishi-prirodni-pamyatki-ukra%D1%97ni/ 

с. 114-117, прочитати, відповісти на питання, стисло переказати 

 

Завдання на період з 06 по 10 квітня 

Славетні українці.   

https://naurok.com.ua/prezentaciya-slavetni-ukra-nci-27929.html 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-slavetni-ukrainci-3-klas-86660.html 

с. 117 - 124, прочитати, відповісти на питання, розповісти хто із славетних 

людей народився в нашому місті. Створити альбом "Славетні українці" 

Завдання на період з 13 по 17 квітня 

Правила життя в суспільстві (презентація про Конституцію України). с.124-

131, прочитати, відповісти на питання 

Завдання на період з 21 по 24 квітня 

Ніхто не має права ображати людину. Про права дитини 

https://www.youtube.com/watch?v=zRR0XiriGp4;  

https://www.youtube.com/watch?v=AwTkn8Jyg3A                                                           

с.132-135, прочитати, відповісти на питання 

 

Основи здоров'я 

Завдання на період з 12 по 20 березня 

Відпочинок на природі. 

https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync
https://www.youtube.com/watch?v=LA_3qfSn79Y
https://www.youtube.com/watch?v=OJFLVFLa8tk
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-cogo-stvoruut-zapovidni-teritorii-ridnogo-krau-122375.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-cogo-stvoruut-zapovidni-teritorii-ridnogo-krau-122375.html
https://www.youtube.com/watch?v=___tUbPLq8M
https://www.ukraine-is.com/uk/stvoreno-prirodoyu-najcikavishi-prirodni-pamyatki-ukra%D1%97ni/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-slavetni-ukra-nci-27929.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-slavetni-ukrainci-3-klas-86660.html
https://www.youtube.com/watch?v=zRR0XiriGp4
https://www.youtube.com/watch?v=AwTkn8Jyg3A


Подивитись відео у Viber 

Завдання на період з 30 березня по 03 квітня 

Сам собі рятувальник. 

https://vseosvita.ua/library/sam-sobi-ratuvalnik-49061.html 

Завдання на період з 06 по 10 квітня 

Характер людини: https://vseosvita.ua/library/psihicna-i-duhovna-skladovi-

zdorova-rozdil-4-zdorovij-duh-urok-28-harakter-ludini-prakticna-robota-

viznacenna-poz-itivnih-i-negativnih-ris-harakteru-k-49078.html 

Завдання на період з 13 по 17 квітня 

Самооцінка характеру. Практична робота"Визначення рис власного 

характеру"(тестування) 

Завдання на період з 21 по 24 квітня 

Уява і здоров'я (вправи та ігри для розвитку уваги та пам'яті) 

 

Образотворче мистецтво 

Завдання на період з 12 по 20 березня 

Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва.  

Намалювати фарбами квітучу гілочку у вазі. (с. 46-47 в альбомі) 

Завдання на період з 30 березня по 03 квітня 

Особливості виділення головного в композиції. Композиція «Речі чарівника». 

 (с. 48-49 в альбомі) 

Завдання на період з 06 по 10 квітня 

 Композиція «Ілюстрація до казки». Намалюй ілюстрацію до своєї улюбленої 

казки . (с.50-51 в альбомі) 

Завдання на період з 13 по 17 квітня 

Професія художника в театрі: декоратор, гример, костюмер. Композиція 

«Декорація  до театральної вистави»  (с.54-55 в альбомі)                       

Завдання на період з 21 по 24 квітня 

Магія бутафорії.  Предметне середовище спектаклю. Аплікація  «Корона для 

короля» . (с.56 в альбомі) 

 

 

https://vseosvita.ua/library/sam-sobi-ratuvalnik-49061.html
https://vseosvita.ua/library/psihicna-i-duhovna-skladovi-zdorova-rozdil-4-zdorovij-duh-urok-28-harakter-ludini-prakticna-robota-viznacenna-poz-itivnih-i-negativnih-ris-harakteru-k-49078.html
https://vseosvita.ua/library/psihicna-i-duhovna-skladovi-zdorova-rozdil-4-zdorovij-duh-urok-28-harakter-ludini-prakticna-robota-viznacenna-poz-itivnih-i-negativnih-ris-harakteru-k-49078.html
https://vseosvita.ua/library/psihicna-i-duhovna-skladovi-zdorova-rozdil-4-zdorovij-duh-urok-28-harakter-ludini-prakticna-robota-viznacenna-poz-itivnih-i-negativnih-ris-harakteru-k-49078.html

