
 

 

Понеділок 

06.04.2020 

 

№ з/п 

Предмет Теоретичний матеріал Практичні завдання Посилання на 

онлайн-ресурс 

1. Літературне читання  Оповідання «Могутній 

патріарх лісів» с.172 

Знайомство зі змістом. 

Ділення оповідання на частини. 

Читати текст,закріпити 

словник. 

Патріарх – найстарша, 

найповажніша людина. 

Велетень – величезного розміру. 

http://youtube.com/wat

ch?v=0gYU5jlBPCk 

 

2. Математика 

 

Множення і ділення розрядних 

чисел на одноцифрове число 

Виконати  

Задача  №760 с.120   

Приклади №764 с.121 

https://ru.savefrom.net/7/#u
rl=http://youtube.com/watch
?v=vPd6XGReFZE&utm_sourc
e=youtube.com&utm_mediu
m=short_domains&utm_cam
paign=www.ssyoutube.com&
a_ts=1586108384.575 

 Природознавство Людина та її організм. 

Організм людини. Системи органів 

тіла людини та їх значення в житті 

людини. 

с.144 - 146,прочитати і 

відповісти на запитання(1-3)   

і записати відповіді у зошит            

https://www.youtube.com/w
atch?v=OuJisTvPDK4 

 

Вівторок 

07.04.2020 

 

№ з/п 

Предмет Теоретичний матеріал Практичні завдання Посилання на 

онлайн-ресурс 

http://youtube.com/watch?v=0gYU5jlBPCk
http://youtube.com/watch?v=0gYU5jlBPCk
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=vPd6XGReFZE&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586108384.575
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=vPd6XGReFZE&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586108384.575
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=vPd6XGReFZE&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586108384.575
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=vPd6XGReFZE&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586108384.575
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=vPd6XGReFZE&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586108384.575
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=vPd6XGReFZE&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586108384.575
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=vPd6XGReFZE&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586108384.575
https://www.youtube.com/watch?v=OuJisTvPDK4
https://www.youtube.com/watch?v=OuJisTvPDK4


 

 

1. Літературне читання Оповідання «Могутній 

патріарх лісів» с.172 

Схематичне зображення 

Прочитати та зобразити дуб.  

3. Математика 

 

Множення одноцифрового 

числа на розрядне. 

Виконати  

Приклади  № 776  

Задача  №  775 

Рівняння № 773с.122 

https://www.youtube.com/w
atch?v=vPd6XGReFZE 

4. Українська мова Дієслова синоніми. 

Складання речень за малюнком. 

Виконати: 

списати,змінюючи слова. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=rJYpooRB_Qc 

5. Предметно – 

практичне навчання 

Декорування виробів. 

Виготовлення писанкию. 

Практична робота: 

виготовлення декоративної 

писанки 

 

 

Середа 

08.04.2020 

 

№ з/п 

Предмет Теоретичний матеріал Практичні завдання Посилання на 

онлайн-ресурс 

1. Літературне читання Оповідання «Могутній 

патріарх лісів» с.172 

Відповідати на запитання 

Читати переказувати текст. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPd6XGReFZE
https://www.youtube.com/watch?v=vPd6XGReFZE
https://www.youtube.com/watch?v=rJYpooRB_Qc
https://www.youtube.com/watch?v=rJYpooRB_Qc


 

 

2. Математика 

 

Ділення числа на добуток. Задача  № 783 

Приклади № 786 с.123 

 

 

3. Українська мова Дієслова антоніми. 

Складання речень за 

малюнками. 

Виконати:  

вправу  405 ,підкреслити 

дієслова антоніми 

 

https://www.youtube.com/w
atch?v=qkwasCs_qyo 

5. Основи здоров`я Навчання – найголовніша 

справа. Розвиток пам’яті та 

уваги. 

  Підручник:О.В.Гнатюк 

Основи здоров’я  

Опрацювати с.125-127, 

відповідати на запитання. 

Фізкультхвилинка 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Ua0gTAl-TIg 

                                                                                                 Четвер 

09.04.2020 

 

№ з/п 

Предмет Теоретичний матеріал Практичні завдання Посилання на 

онлайн-ресурс 

2. Літературне читання 

 

Заповнення таблиці спостережень 

 

С.158,записати відповіді на 

запитання в зошит 

Фізкультхвилинка 

«Весна» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9FPMGA_Lc70 

5. Українська мова Розпізнавання дієслів антонімів  

у реченні.  

 https://www.youtube.com/w
atch?v=f_XfZl6QwKo 

https://www.youtube.com/watch?v=qkwasCs_qyo
https://www.youtube.com/watch?v=qkwasCs_qyo
https://www.youtube.com/watch?v=Ua0gTAl-TIg
https://www.youtube.com/watch?v=Ua0gTAl-TIg
https://www.youtube.com/watch?v=9FPMGA_Lc70
https://www.youtube.com/watch?v=9FPMGA_Lc70
https://www.youtube.com/watch?v=f_XfZl6QwKo
https://www.youtube.com/watch?v=f_XfZl6QwKo


 

 

 Я у світі Пустощі чи правопорушення. 

Підручник: Н.М. Бібик 

Я у світі 

Опрацювати:  

с.139,читати і відповідати на 

запитання. 

 

https://www.youtube.com/w
atch?v=50Mjx1g0uhk 

                                                                                               П`ятниця 

10.04.2020 

 

№ з/п 

Предмет Теоретичний матеріал Практичні завдання Посилання на 

онлайн-ресурс 

3. Математика 

 

Ділення виду 80:20, 600:30, 

600:300. 

Виконати:  

Розв’язання задачі №797 

Приклади№799. 

 Завдання  

Записати число 

https://www.youtube.com/w
atch?v=gxfUAc0IrSY 

4. Природознавство Опорно-рухова система. 

Формування постави. 

с.147 -149,прочитати і 

відповісти на запитання і 

записати відповіді у зошит 

https://ru.savefrom.net/7/#u
rl=http://youtube.com/watch
?v=NUJKKvrljRk&utm_source
=youtube.com&utm_medium
=short_domains&utm_camp
aign=www.ssyoutube.com&a
_ts=1586109957.845 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=50Mjx1g0uhk
https://www.youtube.com/watch?v=50Mjx1g0uhk
https://www.youtube.com/watch?v=gxfUAc0IrSY
https://www.youtube.com/watch?v=gxfUAc0IrSY
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=NUJKKvrljRk&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586109957.845
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=NUJKKvrljRk&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586109957.845
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=NUJKKvrljRk&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586109957.845
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=NUJKKvrljRk&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586109957.845
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=NUJKKvrljRk&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586109957.845
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=NUJKKvrljRk&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586109957.845
https://ru.savefrom.net/7/#url=http://youtube.com/watch?v=NUJKKvrljRk&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=www.ssyoutube.com&a_ts=1586109957.845


 

 

Текст   «Могутній  патріарх  лісів» 
 

У  багатьох українських народних піснях дуб постає як символ незламної сили, могутності та непереможного довголіття. 

Чому? 

А ось послухайте. 

Дуби й дійсно живуть надзвичайно довго. Серед них є справжні патріархи, дуби-довгожителі, яким буває понад тисячу 

років! 

Ще в сиву давнину люди поклонялися дубові, вірячи в його чудодійну силу. Слов’яни вважали дуб священним деревом. 

Під цими велетнями вони приносили жертви богам, справляли релігійні обряди. Предки наші навіть грізного бога 

Перуна вирізьблювали з дубових колод. 

Знайдено незаперечні докази того, що люди ще понад п’ять тисяч років тому розтирали жолуді на борошно і випікали з 

нього хліб. 

Обожнювання дуба, очевидно, зумовлено його довговічністю, надзвичайною міцністю деревини. Так, славнозвісний 

Хортицький дуб прожив майже дві тисячі років, а на Рівненщині нині росте тисячотрьохсотлітній красень. 

Традиційно на відзнаку народження хлопчика садили молоденький дубок. 

Шанують дуб і в наші дні. Насаджуються молоді діброви, гаї. Старі дуби охороняються законом як найцінніші пам’ятки 

природи. 

1. Чому дуб називають «патріархом лісів?» 

2. Як ставились до дуба в давнину? 

3. Як шанують дут у наші дні? 

4. Намалюй   дуб. 

5. Прочитай текст жестовою мовою. 

 

 

 



 

 

Математика 

Понеділок 

Задача № 760 с.120 

З  24 кг  цукрових буряків одержали 4 кг цукру. Скільки  кілограмів цукрк можна одержати із 600 кг таких 

буряків? 

Приклади № 764 с.121 

( 37+33 ) : 10               50-20 : 10                      ( 50 – 20 ) :10 

( 37 + 13) : 5                50 – 20 : 5 500 – 200 : 2 

 

Вівторок  

 

Задача № 775 

Дорослий пройшов на лижах 900 м за 3 хв.,а хлопчик – 400м за 2хв. 

На скільки більше метрів проходив за 1 хв дорослий,  ніж хлопчик ? 

 

Приклади № 776 

 

50·3-60                            3·200 – 80                400:2+ 600:2 

7·40+20                           800:2+400                (400+600):2 

 

Рівняння № 773 с.122 

 

х·4=800                          600:х=100                    х:3=200 

 

Середа 

 

Задача № 783 

 



 

 

Н а три дні шести вівцям дають 36 кг.сіна. Скільки  сіна дають  одній козі на день? 

 

Приклади № 786 

           360: (10·6)                        72: (9·2)                60:  (3·10) 

           640:(8·10)                         240: (3·4)              80: (4·5) 

           П’ятниця 

          Задача № 797 

Дівчинка склала букети. Для кожного букета вона брала 3 білі й 2 червоні  квітки. Скільки всього квіток у 7 букетах? 

        Приклади  № 799 

(20+8) · 3                       (300+60) ·2                        (100+30+4) ·3 

        Запиши число 

431- 

700- 

150- 

ПРИРОДОЗНАВСТВО 

 

 

 



 

 

 

 

 УКРАЇНСЬКА    МОВА 

   Вівторок 

   Спиши текст 

 

   Взимку багато птахів залишилися у нас. Діти зробили для них годівнички , повісили їх на деревах в садах і парках ,  де літає 

   багато птахів. Пригощали їх насінням і шматочками несолоного  сала. Навесні пернаті нам збережуть сади. 

     Дібрати синоніми до дієслів: 

  

     Бігти – 

     Думати – 

     Доглядати – 

     Йти – 

 

 



 

 

Середа  

 Вправа-загадка (вправа 404). 

— Прочитайте і відгадайте загадки. 

— Випишіть парами антоніми, які допомогли вам відгадати ці загадки. (Звечора — зранку, умирає — оживає, удень — 

вночі, дрімають — літають.) 

— Які слова мають протилежне значення тільки в одному тексті? (Дрімають — літають.) 

— Назвіть дієслова-антоніми, вжиті у цьому тексті. 

Збагачуємо словниковий запас (за вправою 405). 

— Випишіть тільки пари слів, протилежні за значенням. (Говорила — мовчала, відчиняли — зачиняли, підняв — опустив, 

почали — закінчили.) 

Четвер 

Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 64.) 

1) Прочитайте. Випишіть дієслова-антоніми. Поставте до них питання. 

• Ластівка день починає, а соловей кінчає. 

• Сміливий там знайде, де боягуз загубить. 

• Згода дім будує, а незгода руйнує. 

• 3 вітром прийшло, за вітром і пішло. 



 

 

2) До поданих дієслів доберіть і запишіть антоніми. 

Слухати — _______________________ 

Стояти — ________________________ 

Додавати — ______________________ 

Пам’ятати — ______________________ 

Роз’єднувати —___________________ 

Загубити — ______________________ 

Творче завдання 

Картка 1 

Доберіть антоніми до дієслів. 

ходити — ________________________ 

сісти —__________________________ 

охолодити — _____________________ 

змерзнути —______________________ 

мовчати — ______________________ 

 


