Завдання для учнів 3-Б класу з 18.01 по 22.01.2021
Предмет

ПІП вчителя,
e-mail вчителя
18.01, понеділок

Фізкультура
(зарядка)

Токарева О.М

Літературне
читання

Солонська А.С.

Математика

Солонська А.С.

Українська мова

Солонська А.С.

Завдання
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k
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"https://www.youtube.com/watch?v=WBWkkU
H
FHYPERLINK
4
"https://www.youtube.com/watch?v=MKVe4Zs
b
6
UHYPERLINK
K
R
"https://www.youtube.com/watch?v=3Mfp18f
kB

19.01, вівторок

«Поміркуємо над казкою. А. Дімаров
«Для чого людині серце»
Підручник: с. 93-98, скласти план казки
Щоденник вражень: «Серця бувають
різні»(намалювати і підписати серця за
змістом казки, с.96)
«Розв’язуємо задачі»
Підручник: с.14,
Письмово: с. 14, №№ 1-3, 5
«Узагальнення і систематизація знань
учнів із розділу «Дізнаюся більше про
іменники»
Виконати тест(посилання буде
розміщено в GoogleКлас)

Українська мова

Солонська А.С.

«Розпізнаю прикметники»
Підручник(правила):с.92-93; правило –
с.92
Письмово:с.93, в.10

Англійська мова

Рижова В.С.

Я досліджую світ

Солонська А.С.

Мистецтво

Сербіна І.О.

Підручник: с.51, в.1(виписати слова в
словник, вивчити їх), с.48 в.2
(продивитись тему з граматики)
Зошит з друкованою основою: с.34,
в.1(підписати малюнки), с.34,в.2 (скласти
речення)
«Що утворює опорно-рухову систему. Як
ми пересуваємося»
Підручник: с.15-22, відповісти на
запитання і виконати дослідження(усно);
Робочий зошит: с.6-7
«Секрети жанрів»
Натюрморт:
https://www.youtube.com/watch?v=dIYS_w
_wiMk
Пейзаж міста:

https://www.youtube.com/watch?v=Tvl0nr
QzAYw
20.01, середа
Літературне
читання

Солонська А.С.

Англійська мова

Рижова В.С.

Математика

Солонська А.С.

Хореографія

Сербіна І.О.

«Творчість Олександра Дерманського.
Сила духу головного героя.
С. Дерманський «Білянок»
Підручник: с. 98-99, прочитати, усно
відповідати на питання
Підручник: с.51, в.4(скласти і записати
речення)
Зошит з друкованою основою: с.34,
в.3(вставити is або are)
«Знайомимось із лічильною одиницею –
сотня»
Підручник: с.16-17, №№ 3, 6(усно)
Письмово: робочий зошит – с.1, №№ 1-3
«Сучасний танець»
Відеоурок:
https://drive.google.com/file/d/12HRW7Us
QtYUoV3t0vqp_qjMmP3jrii_/view?usp=sharing
Базові рухи New Step:
https://drive.google.com/file/d/1cAmW1fcT
ZwuIRu8iL9L_tQ3LIZ54TKKw/view?usp=
sharing
Руханка:
https://www.youtube.com/watch?v=qTMLjRJIi8
21.01, четвер

Англійська мова

Рижова В.С.

Я досліджую світ

Солонська А.С.

Математика

Солонська А.С.

Мистецтво

Сербіна І.О.

Зошит з друкованою основою: с.35, в.3
(обрати одне із двох запропонованих слів
у реченні відповідно до тексту в.2)
«Яке значення має кровоносна система.
Вимірювання частоти свого пульсу»
Підручник: с. 22-26, прочитати,
відповісти на питання;
Робочий зошит: с.8-9.
«Одержуємо трицифрові числа»
Підручник: с.18(усно)
Письмово: робочий зошит – с.2, №№ 6-8
«Музична форма»
Відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=xi53dyt
zvGw
М/ф «Барби и Лебединое озеро»:
https://www.youtube.com/watch?v=tNzRXk
j2h6E

22.01, п’ятниця
Фізкультура
(зарядка)

Токарева О.М.

https://www.youtube.com/watch?v=fitJie07
Ybk
https://www.youtube.com/watch?v=WBWk
kUHF4bU
https://www.youtube.com/watch?v=MKVe4
Zs6KRk
https://www.youtube.com/watch?v=3Mfp18
fBt-s

Математика

Солонська А.С.

Українська мова

Солонська А.С.

«Додаємо і віднімаємо числа на основі
нумерації. Додавання і віднімання
круглих чисел»
Підручник: с.19-20, вивчити алгоритм +/круглих чисел;
Письмово: робочий зошит, с.3 №№ 11-12
«Встановлюю зв’язок прикметників з
іменниками. Добір прикметників до
іменників»
Підручник:с.94-95; правило – с.94
Письмово: с.95, в.7, підкреслити
прикметники

Інформатика

Воробйова А.С.

Презентація для повторення
https://drive.google.com/file/d/1GaXa_jlm8
FwCdz96RyOX_RwKGKrncZfk/view?usp=
sharing
Зошит с.34 – 35 (закінчити)
Завдання для зацікавлених (на
закріплення)
http://learningapps.org/watch?v=p4uj7idrc0
1
https://learningapps.org/4401217
https://learningapps.org/4058925
https://learningapps.org/15891193

Дизайн і
технології

Солонська А.С.

Альбом «Маленький трудівничок»:
с. 61, фон – с. 59

