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Будна Н.О. та ін.

Диво-читанка. 3 клас : Навчальний посібник

Позакласне читання. 3 клас : 
Збірник художніх творів із щоденником читача 

Онишків О.П. Барвисте коромисло : Хрестоматія для позакл. 
читання із щоденником читача. 3 клас

Чередничен- 
ко Д.С. та ін.

Дитяча зарубіжна література. 3 клас :  
                          Навчальний посібник

Бонзельс В. Пригоди бджілки Майї

Гуменюк Н. Шуршик В. та інші

Ярмолюк М.Я. Повісті

Хутір Сторожа Сусіди, а між ними Василько

Яненко М.М. Збірки оповідань

Хай буде шторм! 

Розповіді про Північ

Розповіді про море

Васильчук В. Світ казковий та 
невигаданий

Короленко В. Сліпий музикант

Вілсон Д. Четверо дітей та Ельф

Павленко М. Миколчині історії

Шевчук В. «Панна квітів» та інші казки

Котигорошко та інші українські народні казки

Бонзельс В. Небесний народ

Нестайко В. Чарівні окуляри

 Посібники ознайом-
лять учнів з широким та 
доступним колом дитячого 
читання, допоможуть дітям 
підготуватися до самостій-
ної читацької діяльності 
та сприймати літературу 
як незвичайний і захоплю-
ючий світ, у якому кожен 
може знайти щось цікаве 
для себе.
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Літературне читання
1. Мої улюблені читанки

 

3 клас
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2. Удосконалення навичок читання 3. Читання — це справді цікаво
 Дані посібники містять цікаві тексти та за-
питання, які допоможуть учням зрозуміти зміст 
прочитаного, аналізувати його, генерувати усні й 
письмові тексти.

 Запропоновані навчальні посібники містять 
різноманітні тексти, призначені для роботи над 
літературним твором. Ретельно дібрані вправи 
і завдання різної складності допоможуть сформу-
вати в учнів інтерес до читання, навички самостій-
ного сприймання, розуміння тексту, критичного його 
осмислення, уміння висловлювати власну думку з 
приводу прочитаного, сприятимуть розвитку мов-
лення, мислення та реалізації творчих здібностей 
дітей.

Едігей В.Б.

Читання - це справді цікаво. 1-4 кл. 
Ч.3. Творче читання

Беденко М.В. 
Навчальні посібники для 3-го класу

Пізнавальне читання

Вдумливе читання : 
Розуміємо, аналізуємо, генеруємо

Головань Т.Ю.

Вчимо вірші та тексти напам’ять. 3 клас
Шевчук Л.М.  

Навч. посіб. 3 клас : в 4 ч.

Горішки від білочки. Ч. 1

Бабусині хитрощі. Ч. 2

Чому рипить сніжок. Ч. 3

Коник-стрибунець. Ч. 4

Будна Н.О.

Гра «Поетичне лото» 3 клас. 
Навчальний посібник

       4. Граючись, читаємо

Чубач Г. Українчики ідуть! 

Чумарна М.І. Розкажу вам казку

Чередниченко Д.

Тупці, лялю, тупці

Пономаренко М.

Сонячні зайчики 

Українка Леся Хотіла б я піснею стати

Франко І. Три міхи хитрощів

Руданський С. Наука

Франко І. Круцю, круцю, журавлі...

Шевченко Т. Кобзарик

4 — читаю залюбки

Українка Леся Біда навчить : казка

Пономаренко М. Торбина з морокою : 
казка

Мельничук Б. Задерикуватий півень : 
казка

Лущевська О. Єдиноріг : оповідання
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