
https://bohdan-books.com/catalog/book/137430/


КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
У 3 КЛАСІ (І-II СЕМЕСТР)

Çàòâåðäæóþ 

« »    ð.

на 20__ — 20__ навчальний рік

 Українська мова і читання
1.  Українська мова (за підручником «Українська мова та читання. 3 кл.», Ч. І, 

авт. Вашуленко М.С., Васильківська Н.А., Дубовик С.Г.) (с. 3)
2.  Українська мова (за підручником «Українська мова та читання. 3 кл.», Ч. І, 

авт. Пономарьова К.І., Гайова Л.А.) (с. 11)
3.  Літературне читання (за підручником «Українська мова та читання.  

3 кл.», Ч. ІІ, авт. Вашуленко О.В.) (с. 16)
4.  Літературне читання (за підручником «Українська мова та читання. 3 кл.», 

Ч. ІІ, авт. Савченко О.Я.) (с. 21)
5.  Українська мова (за підручником «Українська мова та читання, 3 кл.», Ч. І, 

авт. Варзацька Л.О., Трохименко Т.О.) (с. 26)
7.  Літературне читання (за підручником «Українська мова та читання, 3 кл.», 

Ч. II, авт. Чумарна М.І.) (с. 23)

 Математика
1.  Математика (за підручником «Математика. 3 кл.», у 2-х част., авт. Листо-

пад Н.П.) (с. 35)
2.  Математика (за підручником «Математика. 3 кл.», у 2-х част., авт. Гісь 

О.М., Філяк І.В.) (с. 44)
3.  Математика (за підручником «Математика. 3 кл.», у 2-х част., авт. Сквор-

цова С.О., Онопрієнко О.В.) (с. 51)
4.  Математика (за підручником «Математика. 3 кл.», у 2-х част., авт. Будна 

Н.О., Беденко М.В.) (с. 58)

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН
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 Я досліджую світ
1.  Я досліджую світ (за підручником «Я досліджую світ. 3 кл.», у 2 ч., авт. Гіль-

берг Т.Г., Тарнавська С.С., Грубіян Л.В., Павич Н.М.) (с. 69)
2.  Я досліджую світ (за підручником «Я досліджую світ. 3 кл.», Ч. 1, авт. Гру-

щинська І.В., Хитра З.М.) (с. 75)
3.  Я досліджую світ (за підручником «Я досліджую світ. Інформатика. Дизайн 

та технології, 3 кл.», Ч. 2, авт. Морзе Н.В., Барна О.В.) (с. 81)
4.  Я досліджую світ (за підручником «Я досліджую світ. 3 кл.», Ч. 1, авт. 

Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.) (с. 84)
5.  Я досліджую світ. (Інформатика. Технології і дизайн) (за підручником «Я до-

сліджую світ. 3 кл.», Ч. 2, авт. (авт. Корнієнко М.М., Крамаровська С.М.; 
Зарецька І.Т.) (с. 88)

6.  Я досліджую світ (за підручником «Я досліджую світ. 3 кл.», у 2-х част., авт. 
Будна Н.О., Гладюк Т.В., Заброцька С.Г., Шост Н.Б., Лисобей Л.В.) (с. 91)

7.  Я досліджую світ. Інформатика (за підручником «Я досліджую світ. 3 кл.», 
у 2-х ч., авт. Будна Н.О., Гладюк Т.В., Заброцька С.Г., Шост Н.Б., Лисобей 
Л.В.) (с. 96)

8.  Я досліджую світ. Технології та дизайн (за підручником «Я досліджую світ.  
3 кл.», у 2-х ч., авт. Будна Н.О., Гладюк Т.В., Заброцька С.Г., Шост Н.Б., Ли-
собей Л.В. та «Альбомом з технологій. 3 кл.», авт. Осадко А.В.) (с. 98)

 Мистецтво
1.  Мистецтво (за підручником «Мистецтво. 3 кл.», авт. Масол Л.М., Гайдама-

ка О.В., Колотило О.М.) (с. 101)
2.  Мистецтво (за підручником «Мистецтво. 3 кл.», авт. Калініченко О.В., Арис-

това Л.С.) (с. 108)
3.  Мистецтво (за підручником «Мистецтво. 3 кл.», авт. Рубля Т.Є., Мед І.Л., 

Щеглова Т.Л.) (с. 114)
4.  Мистецтво (за підручником «Мистецтво. 3 кл.», авт. Кондратова Л.Г.) 

(с. 119)
5.  Мистецтво (за підручником «Мистецтво. 3 кл.», авт. Островський В.М., Фе-

дун Г.П.) (с. 130)

 Фізична культура (с. 144)
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УКРАЇНСЬКА МОВА
(за підðучником «Укðаїнська мова та читання. 3 кл.», Ч. І,  
авт. Вашуленко М.С., Васильківська Н.А, Дубовик С.Г.)

І семестр — 3 год на тиждень

№ 
уроку Тема уроку Дата

ТЕКСТ

§1. Що òàкå òåксò

1. Розпізнаю текст за його основними ознаками

§2. Мåòà òåксòó. Типи òåксòіâ

2. Навчаюся визначати тему і мету тексту, ðозðізняти типи 
текстів.

3. Складаю тексти.

§3. Çàсоби зâ’язкó ðåчåнь ó òåксòі

4. Навчаюся визначати тему і мету тексту, ðозðізняти типи 
текстів.

§4. Бóäоâà òåксòó

5. Визначаю частини тексту.

6. Урок розвитку зв’язного мовлення

7. Навчаюся визначати частини тексту-ðозповіді, будувати 
текст.

8. Навчаюся визначати частини тексту-есе, будувати текст.

9. Навчаюся визначати частини тексту-міðкування, будувати 
текст.

§5. Спосòåðåæåння зà ознàкàми òåксòіâ ðізних сòиліâ

10. Навчаюся ðозðізняти тексти ðізних стилів.

§6. Поðіâняння хóäоæніх і нàóкоâо-попóляðних описіâ

11. Навчаюся визначати частини тексту-опису, будувати тек-
сти-описи художні й науково-популяðні.

12. Урок розвитку зв’язного мовлення
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§7. Спосòåðåæåння зà ðоллþ àбзàціâ ó òåксòі

13. Навчаюся ділити текст на абзаци.

§8. Склàäàння плàнó òåксòó

14. Навчаюся складати план тексту, ствоðювати текст за пла-
ном.

§9. Робоòà з мåäіàòåксòàми

15. Навчаюся ðозðізняти медіатексти, досліджувати їх.

16. Мовна тема «Текст».

РЕЧЕННЯ

§10. Рåчåння

17. Розпізнаю ðечення за його основними ознаками.

18. Урок розвитку зв’язного мовлення.

§11. Виäи ðåчåнь зà мåòоþ âислоâлþâàння òà інòонàцієþ

19. Розпізнаю види ðечень за метою висловлювання та 
інтонацією.

20. Навчаюся пðавильно відтвоðювати інтонацію ðечень.

§12. Çâåðòàння

21. Навчаюся ðозпізнавати звеðтання, пðавильно вживати їх. 
Навчальний діалог.

22. Навчаюся виокðемлювати звеðтання. Навчальний діалог.

§13. Члåни ðåчåння

23. Навчаюся ðозпізнавати члени ðечення.

24. Урок розвитку зв’язного мовлення.

§14. Çâ’язок сліâ ó ðåчåнні

25. Навчаюся встановлювати зв’язок між членами ðечення.

26. Установлюю зв’язок між словами в ðеченні.

27. Мовна тема «Речення»
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СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§15. Бàгàòознàчні слоâà

28. Пояснюю значення багатозначних слів.

§16. Пðямå і пåðåноснå знàчåння сліâ

29. Розпізнаю пðяме і пеðеносне значення слова.

30. Урок розвитку зв’язного мовлення.

31. Навчаюся доðечно вживати слова в мовленні.

§17. Близькі зà знàчåнням слоâà-синоніми

32. Розпізнаю близькі за значенням слова.

33. Навчаюся доðечно вживати слова в мовленні.

§18. Пðоòилåæні зà знàчåннм слоâà-àнòоніми

34. Розпізнаю пðотилежні за значенням слова.

35. Навчаюся коðистуватися словниками синонімів, антоні-
мів.

36. Урок розвитку зв’язного мовлення.

37. Диктант.

БУДОВА СЛОВА

§19. Çàкінчåння слоâà. Його ðоль ó ðåчåнні

38. Навчаюся визначати закінчення у слові.

39. Навчаюся визначати нульове закінчення.

§20. Осноâà слоâà. Чàсòини осноâи

40. Навчаюся визначати основу слова.

§21. Спільнокоðåнåâі слоâà. Коðінь слоâà

41. Навчаюся визначати коðінь, добиðати спільнокоðеневі 
слова.

42. Урок розвитку зв’язного мовлення.

43. Розðізняю спільнокоðеневі слова і фоðми слова.
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§22. Нàголос

44. Пðавильно наголошую слова.

§23. Çàгàльнå поняòòя пðо оðфогðàмó

45. Навчаюся ðозпізнавати слова з оðфогðамами, пеðевіðяти 
їх.

§24. Нåнàголошåні голосні зâóки [å], [и] â коðåнях сліâ.  
Познàчåння їх нà письмі

46. Навчаюся пðавильно вимовляти слова з ненаголошеними 
голосними [е], [и].

47. Навчаюся пðавильно записувати слова з ненаголошеними 
[е], [и].

48. Урок розвитку зв’язного мовлення.

IІ семестр — 4 год на тиждень

§25. Вимоâà і пðàâопис сліâ з нåнàголошåними [å], [и], що нå 
пåðåâіðяþòься нàголосом

49. Навчаюся коðистуватись оðфогðафічним словником.

50. Списування.

§26. Çàсòосóâàння àлфàâіòó

51. Навчаюся ðозташовувати слова за алфавітом, коðистува-
тися словниками.

§27. Вимоâà і нàписàння сліâ із зâóкàми [ґ], [äæ], [äз], [äз']

52. Пðавильно вимовляю, наголошую, записую слова.

28. Вимоâà і нàписàння сліâ із äзâінкими пðиголосними зâóкàми â кінці 
слоâà і склàäó 

53. Пðавильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими пðиго-
лосними в кінці слова і складу.

29. Пðåфікс як знàчóщà чàсòинà слоâà

54. Навчаюся визначати пðефікс у словах, твоðити слова за 
допомогою пðефіксів.

55. Навчаюся пðавильно записувати слова із пðефіксами  
роз-, без-.
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56. Урок розвитку зв’язного мовлення.

57. Навчаюся пðавильно вимовляти і записувати слова із 
пðефіксами с-, з-, зі-.

§30. Вимоâà і нàписàння сліâ з àпосòðофом

58. Пðавильно вимовляю і записую слова з апостðофом.

59. Навчаюся писати слова з апостðофом після пðефіксів.

60. Навчаюся пеðеносити слова з апостðофом.

§31. Ознàйомлåння із сóфіксом як знàчóщоþ чàсòиноþ слоâà

61. Навчаюся визначати суфікс у словах.

62. Навчаюся твоðити слова за допомогою суфіксів.

63. Навчаюся моделювати будову слова.

64. Урок розвитку зв’язного мовлення.

§32. Поäоâæåні м’які пðиголосні зâóки

65. Навчаюся пðавильно вимовляти і записувати слова з 
подовженими м’якими пðиголосними звуками.

66. Навчаюся ðозбиðати слова за будовою.

67. Мовна тема «Слово. Будова слова».

ЧАСТИНИ МОВИ

§33. Поняòòя пðо імåнник як чàсòинó моâи

68. Навчаюся визначати і добиðати іменники.

69. Навчаюся ðозðізняти іменники — назви істот і неістот.

70. Навчаюся ðозðізняти іменники — власні й загальні назви.

71. Навчаюся пðавильно писати власні й загальні іменники.

72. Урок розвитку зв’язного мовлення.

73. Навчаюся ðозпізнавати іменники, які називають ознаки 
і дії.
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§34. Ріä імåнникіâ: чолоâічий, æіночий, сåðåäній

74. Навчаюся визначати ðід іменників.

75. Спостеðігаю за закінченнями іменників ðізних ðодів.

§35. Çмінþâàння імåнникіâ зà числàми (оäнинà і мноæинà)

76. Навчаюся змінювати іменники за числами.

77. Спостеðігаю за іменниками, які вживаються тільки в 
однині або тільки в множині.

§36. Пðиймåнники і зàкінчåння як зàсоби âиðàæåння зâ’язкó  
міæ слоâàми â ðåчåнні

78. Навчаюся вживати пðийменники і закінчення для зв’язку 
слів у ðеченні.

79. Узагальнення знання пðо іменник як частину мови.

80. Урок розвитку зв’язного мовлення.

81. Мовна тема «Іменник».

§37. Поняòòя пðо пðикмåòник як чàсòинó моâи

82. Навчаюся ðозпізнавати пðикметники в тексті.

§38. Çâ’язок пðикмåòникіâ з імåнникàми

83. Навчаюся встановлювати зв’язок пðикметників з іменни-
ками

§39. Çмінþâàння пðикмåòникіâ зà числàми ó сполóчåнні з імåнникàми

84. Навчаюся змінювати пðикметники за числами у сполу-
ченні з іменниками.

§40. Узгоäæåння пðикмåòникà з імåнником ó ðізних фоðмàх

85. Навчаюся узгоджувати пðикметники з іменниками.

§41. Çмінþâàння пðикмåòникіâ зà ðоäàми

86. Навчаюся змінювати пðикметники за ðодами.

87. Навчаюся визначати ðід і число пðикметників за іменни-
ками.

88. Урок розвитку зв’язного мовлення.
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89. Навчаюся ðозпізнавати фоðми пðикметників за іменни-
ком, з яким він зв’язаний, питанням, закінченням.

§42. Спосòåðåæåння зà ðоллþ пðикмåòникіâ ó моâлåнні

90. Спостеðігаю за ðоллю пðикметника у мовленні.

91. Узагальнюю знання пðо пðикметник як частину мови.

92. Мовна тема «Пðикметник».

§43. Поняòòя пðо числіâник, як чàсòинó моâи

93. Навчаюся ðозпізнавати числівники.

§44. Вимоâà і пðàâопис нàйóæиâàніших числіâникіâ

94. Вивчаю числівники 5, 9, 11-20, 30, 50, 60, 70, 80.

95. Навчаюся читати числові виðази.

96. Урок розвитку зв’язного мовлення.

97. Узагальнюю знання пðо числівники як частину мови.

98. Списування.

§45. Поняòòя пðо äієслоâо як чàсòинó моâи

99. Навчаюся визначати дієслова.

§46. Çâ’язок äієслоâà з імåнником

100. Навчаюся встановлювати зв’язок дієслова з іменниками у 
ðеченні.

101. Досліджую ðоль дієслів у ðеченнях і текстах.

102. Навчаюся добиðати і вживати в мовленні дієслова-синоні-
ми, дієслова-антоніми.

103. Навчаюся добиðати і вживати дієслова у пðямому і пеðе-
носному значенні.

104. Урок розвитку зв’язного мовлення.

§47. Чàс äієсліâ

105. Навчаюся визначати час дієслів.

106. Навчаюся змінювати дієслова за часами.
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§48. Нàписàння НЕ з äієслоâàми

107. Навчаюся писати НЕ з дієсловами.

108. Узагальнюю знання пðо дієслово як частину мови.

109. Мовна тема «Числівник. Дієслово».

110. Диктант.

111. Урок розвитку зв’язного мовлення.

112. Підсумковий уðок за ðік.


