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програмі МОН України, Державному стандартові почат-
кової загальної освіти та доповнює підручник “Я у світі. 
3 клас” (авт. Бібік Н.М).

У посібнику запропоновано завдання до кожного 
уроку. Ретельно підібраний матеріал допоможе вчителе-
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їх інтелектуально-емоційну активність, сприятиме само-
стійному опрацюванню інформації школярами та прак-
тичному, творчому застосуванню набутих знань.

Для учнів 3-го класу.
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I Розділ. Людина

Людина — частина природи і суспіЛьства
1. допиши речення.

Людина, як і тварини, — частина .

Для життя людині від природи потрібні ,

, , , .

Людина відрізняється від тварин тим, що вона може 

, , .

Об’єднання людей, які взаємодіють між собою і зале-

жать одне від одного, — це .

2. Що визначає людину як частину природи, а що — як ча-
стину суспільства? З’єднай стрілками.

дихання      

живлення   

здатність    


мислити 

здатність    


розмовляти


 здатність співчу- 
вати і мріяти


 здатність творити 
і працювати

 ріст і розвиток

 розмноження

людина як частина 
природи

людина як частина 
суспільства

3. чого не зміг навчитися казковий герой письменника р. Кі-
плінга — Мауглі у вовчій зграї? познач.

 полювати на здобич

 захищатися від ворогів

 гратися з вовченятами

 працювати

 розмовляти і розуміти мову людей
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ШКоЛа вчить, яК на світі жить
1. встав пропущені слова.

Перші школи, які могли відвідувати лише 

, були створені в .

Для дівчаток першу в Європі школу було організовано 

в .

2. чого навчали в давньогрецькій школі, а чого — в церков-
ній? З’єднай стрілками.

 читання 

 письмо 

 лічба 

 християнська мораль 

 церковний спів 

 військова справа 

 спів, музика, поезія 

давньогрецька 
школа церковна 

школа

3. Запиши назви предметів, які ти вивчаєш у 3 класі. під-
кресли синім олівцем ті з них, які вивчали у давньогрець-
кій школі, а червоним — у церковній.

4. продовж речення.

Центром літописання у Києві, що постачав книжками 

Київську Русь, був  монастир.

Першу бібліотеку у Київській Русі заснував князь 

.

5. З’єднай стрілками частини прислів’їв. поясни їх зміст.

Вік живи — там розум допоможе.

Де сила не візьме, вік учись.
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держава освічених Людей
1. яку освіту можна здобути у навчальних закладах? З’єд-

най стрілками.

загальна освіта училище

вища освіта школа

спеціальна освіта університет

2. для чого ти ходиш до школи?

 щоб набути знань і вмінь

 щоб не засмучувати родину

 щоб вирости розумним і вихованим

 щоб знайти нових друзів

 щоб бути таким, як інші діти

3. розгадай кросворд.
1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

По вертикалі:
1. Професія людини, яка навчає і виховує учнів.

По горизонталі:
1. Середній спеціальний навчальний заклад.
2. Основний вид діяльності школяра.
3. Джерело мудрості.
4. Що здобувають у навчальних закладах?
5. Вищий навчальний заклад.
6. Загальноосвітній навчальний заклад.
7. Без чого людина не стане освіченою?
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вчиМося вчитися

1. познач (+) правила, які допомагають краще вчитися.
 Вчитися треба...

 в добре освітленій і провітреній кімнаті;

 в непровітреній кімнаті зі слабким освітленням.

 Виконувати домашні завдання слід...

 відразу після шкільних занять;

 відразу після відпочинку і прогулянки.

 Спочатку слід виконувати...

 легкі завдання;   важкі завдання.

 Під час виконання домашніх завдань...

 треба робити рухливі перерви;

 не треба робити перерв.

2. познач правила, які тренують пам’ять.

 вивчення віршів

 вивчення іноземних мов

 гра у шахи

 гра у футбол

 розгадування ребусів, шарад і кросвордів

3. розглянь малюнки. відшукай шість відмінностей. Зроби 
висновок, наскільки ти уважний.
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Що таКе ЛюдсьКе «я». яКиМ бути?

1. Зеленим кольором зафарбуй ознаки, які характеризують 
зовнішність людини, а червоним — її характер.

 колір очей, волосся, шкіри  доброта

 довжина волосся    старанність

 маса тіла      охайність

 зріст      ввічливість

2. познач, які риси характеру ти хотів би виховати в собі.

 доброзичливість    справедливість

 нерішучість     рішучість

 сміливість     боягузтво

 чесність      байдужість

 зневага      охайність

 неохайність     ввічливість

3. З’єднай стрілками частини прислів’їв. поясни їх зміст.

Страху немає там, ніж солодка брехня.

Краще гірка правда, — більше роби.

Менше обіцяй — де його не бояться.

4. Що треба робити, щоб стати хорошою людиною? познач.

 наслідувати поведінку усіх своїх друзів

 виконувати правила поведінки в школі, вдома, 

в громадських місцях

 прислухатися до порад друзів

 враховувати поради батьків і вчителів, виконувати 

їхні вимоги

 постійно аналізувати свої вчинки

 не завдавати шкоди іншим людям
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яК досягти успіху. хочеШ бути  
ЩасЛивиМ, не будь ЛінивиМ

1. прочитай вірш. поміркуй, що є запорукою успіху в житті.
Жодного дня — без роботи,
порожнього — жодного дня!
Сонце встає супроти
спання.
Жодного слова — на потім!
Жодного слова — зі зла!
Сонце трудиться в поті
чола.

         Петро Осадчук

2. Завдяки яким якостям можна досягти успіху? підкресли 
відповідні слова.
Старанність, лінь, бажання, зосередженість, завзяття, 

допитливість, байдужість, уміння, наполегливість, вихо-
ваність, впевненість.

3. встав пропущені слова.

Тож ніколи не ,

а  і .

Наполегливо навчайся,

бути першим .
              Надія Красоткіна

Слова для довідки: намагайся, учися, лінуйся, тренуйся.

4. Робота в парах. разом із сусідом по парті вибери поради, 
які допоможуть досягти успіху.

 Завжди стеж за своїм зовнішнім виглядом.

 Частіше відкладай справи на потім.

 Вчись уважно слухати.

 Ніколи не перебивай співрозмовника.

 Говори те, що може образити твого співрозмовника.


