
 3-Б клас  

Четвер 12.03 

Основи  здоров’я 

 Тема. Безпека надворі. Відпочинок на природі. 

 с.104-111 ст.108 завдання в зошит ( Пригадайте свій відпочинок на природі,запишіть) 

 

Математика 

Тема. Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112:7). Задачі з даними,які перебувають у 

пропорційній залежності :вартість, ціна,кількість. 

ст.123 ,№ 797, (виконати за зразком № 789,розкладаючи трицифрове число на зручні доданки)   

ст.124, №  806 

 
Українська мова 

Тема. Зв'язок прикметників з іменниками  

ст. 124, впр. 297 ( списати текст,розкриваючи дужки; підкреслити іменники та зв’язані з ними  

прикметники) 

 

Читання 

Тема. Микола Трублаїні « Яшка і Машка», «Омар», «Шоколад боцмана» 

ст. 139-142 читати, відповідати на запитання (усно) 

 

П’ятниця 13.03 

Англійська мова 

  WB p.87-88 

 

Українська мова 

Тема. Зв'язок прикметників з іменниками  

ст. 125, впр. 299 ( всі завдання цієї вправи виконати,ті що позначені кружечками) 

 

Природознавство 

Тема. Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів для природи 

ст. 122 – 125,зошит ст. 42 

 

Читання 

Євген Гуцало «Прелюдія весни» 

 Читати ст.142-145; письмово виконати  у зошит  друге запитання( 2 кружечок) 

 

Понеділок  16.03.20 

 

Математика 

Тема. Ділення круглого числа на одноцифрове число(120:3) Задачі з даними,які перебувають у 

пропорційній залежності :вартість, ціна,кількість. 

ст.125 ,№ 816 (виконувати,прочитавши завдання 809) 

ст.127, №  827 (виконати за зразком № 823, у вигляді таблиці) 

 

 

 



Українська мова 

Тема. Уживання прикметників в прямому і переносному значеннях. 

ст. 125, впр. 301 (  списати весь текст, розкриваючи дужки. До виділених іменників доберіть 

прикметники; запишіть із ними словосполучення,підкресліть головні слова в цих словосполученнях) 

 

  Я у світі 

Тема. Подорож картою України 

ст. 108-113, зошит ст. 31-33 

 

Вівторок  17.03 

Читання 

 Тема. Юрій Збанацький « Лелеки» ст.145-147 читати, переказувати. 

Математика 

Тема. Ділення круглого числа на кругле способом добору.   Розв’язування  задач  вивчених видів 

ст.128 ,№ 836 (виконувати,за зразком №831) 

ст.128, №  837  

Українська мова 

Тема. Прикметники-антоніми. Прикметники – синоніми. 

ст. 127, впр. 305 (  списати весь текст,змінюючи виділені прикметники на антоніми) 

Природознавство 

Тема. Бактерії. Значення бактерій для природи. Віруси ( читати  ст.126- 127,відповідати на запитання 

усно) 

 https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=LA_3qfSn79Y&feature=youtu.be 

 

 

Середа 18.03  

Інформатика  

Тема. Як подають алгоритми  ст. 123 -126 ( зошит ст. 52-53) 

Математика 

Тема. Ділення круглого числа на кругле способом добору. Задачі на знаходження четвертого 

пропорційного ст.129 ,№ 846 (виконувати,за зразком №840) 

ст.130, № 856 

Читання  

 Тема. Галина Демченко « Лелеки» ст. 150-151, відповідати на запитання( усно) 

 

 Четвер 19.03  

Основи  здоров’я  

Тема. Сам собі рятувальник (ст.112-115) читати, відповідати на запитання (усно) 

Математика 

 Тема. Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2-4 

дії,які є комбінацією вивчених видів задач. 

ст.131,№ 864 , № 865  

Українська мова 

Тема. Уживання прикметників у загадках. 

https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LA_3qfSn79Y&feature=youtu.be


ст. 129, впр. 310 (  списати весь текст, уставляючи пропущені букви; визначити у словах префікси  

роз - , по -, за -, позначити їх; знайти в тексті прикметники і підкреслити їх.)  

Читання 

Тема. Василь Чухліб  «Равлик» ст. 151-153 читати, відповідати на запитання( усно) 

 

 

П’ятниця  20.03 

Українська мова 

Тема. Уживання прикметників в описах. 

ст. 130, впр. 312 (  скласти текст-опис  за малюнком,уживаючи прикметники) 

 

Природознавство 

Тема. Ланцюги живлення. Практична робота. Складання ланцюгів живлення 

( читати  ст. 128-129, відповідати на запитання ,зошит - ст. 43) 

 

Читання 

Тема. Дмитро Чередниченко « Хлопчик Івась і дідусь Тарасик» 

 ст. 153-156 читати,відповідати на запитання (усно) 

 

 


