Завдання для учнів 3-Б класу з 11.01 по 15.01.2021
Предмет

ПІП вчителя,
e-mail вчителя
11.01, понеділок

Фізкультура
(зарядка)

Токарева О.М

Літературне
читання

Солонська А.С.

Математика

Солонська А.С.

Українська мова

Солонська А.С.
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Підручник:с.92-93, виразне читання.
Щоденник вражень: Всесвітній день
«спасибі» - заповнити сторінку,
продовжити фразу «Я хочу сказати
«спасибі»…
Підручник:с.4-5;
Письмово: с.4 №1(3, 4); с. 5 № 2
«Узагальнюю знання про іменник:
істоти-неістоти, власні назви»
Підручник(правила):с. 78, 80
Письмово: с.79, в.3,4; с.81,в.6
Виконати тест(до 15.01):
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7
150593
12.01, вівторок

Українська мова

Солонська А.С.

«Узагальнюю знання про іменник: рід
іменників»
Підручник(правила):с.86
Письмово:с.87,в.8
Виконати тест(до 15.01):
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7
150593

Англійська мова

Рижова В.С.

Підручник: с.48, в.1(виписати слова в
словник, вивчити їх), с.48 в.2 (прослухати
діалог в аудіосупроводі
http://www.urok.net.ua/3-klas/anglijskamova-pidruchnik-dlya-3-klasu-avt-budna-tv-2020-2.html )

Я досліджую світ

Солонська А.С.

Зошит з друкованою основою: с.31,
в.1(обрати слово, відповідно до
малюнка), с.31,в.3(написати речення за
зразком : чия це річ)
Підручник:с.3-6, відповісти на запитання
та виконати завдання(усно);заповнити
календар погоди;
Робочий зошит: с.1

Мистецтво

Сербіна І.О.

13.01, середа

«Зимові розваги дітей»
Дівчинка на ковзанах:
https://www.youtube.com/watch?v=1bIc18S
w6MI
Хлопець на лижах:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXi3s
9hHjA

Літературне
читання

Солонська А.С.

Підручник:с.93-98, прочитати,
відповідати на запитання

Англійська мова

Рижова В.С.

Математика

Солонська А.С.

Підручник: с.49, в.1(виписати слова в
словник, вивчити їх), с.49 в.2
(продивитись тему з граматики)
Зошит з друкованою основою: с.32,
в.1(вставити пропущені літери),
с.32,в.3(вставити is або are та вписати
назви кімнат в речення )
Підручник: с.6-7; №1, 2(усно); схеми
виразів
Письмово: с.7, №3, 5

Хореографія

Сербіна І.О.

«Disco dance»
Розігрів тіла:
https://drive.google.com/file/d/1qympbLGP
4QHtWFhhS6D7M47GgfN0nA_g/view?usp
=sharing
Базові рухи:
https://drive.google.com/file/d/1TYZdAv3J_
2kenIrceaCVWctfQCIFbW4H/view?usp=sh
aring
Руханка:
https://www.youtube.com/watch?v=P4HpiR
diVl8
14.01, четвер

Англійська мова

Рижова В.С.

Я досліджую світ

Солонська А.С.

Підручник: с.50, в.1(виписати слова в
словник, вивчити їх), с.50 в.2
(продивитись тему з граматики)
Зошит з друкованою основою: с.33,
в.1(розшифрувати анаграми та підписати
малюнки), с.33,в.2 (записати відповіді на
запитання до малюнка: Yes, there is/No
there isn’t
Yes, there are/No, there aren’t
Підручник:с.10-14, відповісти на
запитання та виконати
завдання(усно);заповнити календар
погоди;
Робочий зошит: с.4-5

Математика

Солонська А.С.

Підручник: с.8-10; № 1, 4(усно)
Письмово: с.10 №2(задачі за таблицями)

Мистецтво

Сербіна І.О.

Фізкультура
(зарядка)

Токарева О.М.

Математика

Солонська А.С.

Українська мова

Солонська А.С.

Інформатика

Воробйова А.С.

Презентація для повторення
https://drive.google.com/file/d/1A7DRpTSYTY
Etv9YdnIlwxK3HeukC1X1b/view?usp=sharing
Зошит с.32 – 33 (закінчити)
Завдання для зацікавлених
https://learningapps.org/4031546
https://learningapps.org/4037099
https://learningapps.org/4036592

Дизайн і
технології

Солонська А.С.

Альбом «Маленький трудівничок»:
с.52-53

балет П. Чайковського «Лебедине озеро»
Неаполітанський танець:
https://www.youtube.com/watch?v=HGmNJ
-gyCoQ
Угорський танець:
https://www.youtube.com/watch?v=0jqQfP
ES_TA
Іспанський танець:
https://www.youtube.com/watch?v=YyFyX_6jyo
Jingle bells с переводом:
https://www.youtube.com/watch?v=fuUcMt
YbUEI
15.01, п’ятниця
HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=oIWs9ITG
D
ZHYPERLINK
I
"https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTV
&
W
fHYPERLINK
X
e
"D

Підручник: с.11-12
Письмово: с.12 №4, 6
«Узагальнюю знання про іменник: число
іменників»
Підручник(правила):с.88,90
Письмово: с.90,в.3,4; с.91,в.9
Виконати тест:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7
150593

