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ЗМІСТ

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

ЯКУ БУДОВУ МАЄ НАШЕ ТІЛО

ЯК ЛЮДИНА ВЗАЄМОДІЄ З ЦИФРОВИМИ ПРИСТРОЯМИ

ЯКА РОЛЬ ШКІРИ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

ЩО УТВОРЮЄ ОПОРНО-РУХОВУ СИСТЕМУ

ЯК МИ ПЕРЕСУВАЄМОСЯ

ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЄ КРОВОНОСНА СИСТЕМА

ЯКІ ОРГАНИ УТВОРЮЮТЬ ДИХАЛЬНУ СИСТЕМУ

ЯК ПЕРЕТРАВЛЮЄТЬСЯ ЇЖА

ЩО ТАКЕ НЕРВОВА СИСТЕМА

ЩО ДОПОМАГАЄ КОМП’ЮТЕРУ МІРКУВАТИ

ЯКА РОЛЬ ОРГАНІВ ЧУТТЯ

ЧОМУ КОЖНИЙ З НАС НЕПОВТОРНИЙ

НАЗАД





ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Очікувані результати  навчання з  індексами ТОП 


Учень / учениця:


Навчальна діяльність


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВЯ


НАЗАД


ТЕМА
П/З/А - сторінки 
за підручником, 
робочим  зошитом, 
альбомом з 
технологій


1-2


Тема 1. Організм людини 


ЯКУ БУДОВУ 
МАЄ НАШЕ 
ТІЛО
П-(С.3-6)
З-(С.1-2)


знає, що спільного та чим відрізняється людина від 
інших живих істот (мислення, мова, праця, 
спілкування і взаємодія з іншими людьми) [3 ГІО 2.2]; 
розповідає про частини тіла людини [3 ПРО 1.1], 
[3 ПРО 4.3];
виявляє інтерес до своєї зовнішності [3 ГІО 6.1];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, 
вправи).
Розв’язання прогностичних 
задач «Що буде, якщо … » 
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ЯКУ БУДОВУ 
МАЄ НАШЕ 
ТІЛО. 
Виготовлення 
лепбука 
«Моє тіло» 
П-(С. 6)
А – (С. 52)


досліджує проблеми та потреби у створенні виробів [3 
ТЕО 1.1; 4.1];
вибирає об’єкт проєктування і виготовлення із низки 
запропонованих або власних ідей [3 ТЕО 1.1]; 
розробляє план реалізації задуму в матеріалі та 
критерії оцінювання майбутнього виробу [3 ТЕО 1.1]; 
аналізує моделі, подібні обраному виробу (моделі-
аналоги) для продукування нових ідей [3 ТЕО 1.4]; 
описує модель спроєктованого виробу [3 ТЕО 1.2; 1.4]; 
добирає матеріал для виготовлення спроєктованого 
виробу [3 ТЕО 1.3];


Практична робота
• Виготовлення лепбука «Моє
тіло».
(Різноманітність форм 
кишеньок для лепбука.  Добір 
інформації для лепбука. 
Оздоблення лепбука. Бесіда на 
тему «Чи необхідно 
піклуватися про своє тіло? 
Чому?»).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


розраховує орієнтовні витрати на виготовлення виробу 
[3 ТЕО 3.1];
планує послідовність технологічних операцій для 
виготовлення спроєктованого виробу (пласкої та 
об’ємної форми) [3 ТЕО 1.1; 2.2];
працює з інструментами й пристосуваннями, 
дотримуючись безпечних прийомів і норм санітарії 
[3 ТЕО 2.1; 4.3];
організовує робоче місце [3 ТЕО 4.2];
презентує результати власної або спільної проєктно-
технологічної діяльності [3 ТЕО 1.5];


4-5


ЯК ЛЮДИНА 
ВЗАЄМОДІЄ З 
ЦИФРОВИМИ 
ПРИСТРО-
ЯМИ
П-(С.7-10)
З-(С. 1-2 
вкладки))


Практична робота з 
комп’ютером


розповідає про історію виникнення пристроїв для роботи з 
інформацією [3 ІФО 1.1];
називає носії інформації [3 ІФО 1.1];
розрізняє технічні засоби для передавання, зберігання 
інформації [3 ІФО 1.1];
використовує пристрої для передавання інформації 
[3 ІФО 1.2];
пояснює наслідки для власного здоров’я надмірного 
використання цифрових  пристроїв [3 ІФО 4.1], [3 СЗО 1.1]; 
співвідносить органи чуття/обладнання для вивчення 
природи  з інформацією, отриманою з їх допомогою 
[3 ПРО 2.1];
здійснює пошук та аналіз інформації про тіла/явища 
природи у різних джерелах (виданнях природничого змісту, 
інтернет-ресурсах тощо), в тому числі з використанням 
технічних приладів і пристроїв [3 ПРО 1.5]; виявляє 
пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; співпрацює і 
взаємодіє з іншими в різних ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЯКА РОЛЬ 
ШКІРИ  В 
ОРГАНІЗМІ 
ЛЮДИНИ
П-(С.10-14)
З-(С.3-4)


розповідає про частини тіла людини, їхнє значення; 
правила догляду за ними [3 ПРО 1.1], [3 ПРО 4.3]; володіє 
найпростішими гігієнічними навичками, навичками 
самообслуговування [3 СЗО 2.3], [3 СЗО 4.5]; знає, що 
спільного та чим відрізняється людина від інших живих 
істот (мислення, мова, праця, спілкування і взаємодія з 
іншими людьми) [3 ГІО 2.2];
виявляє інтерес до своєї зовнішності, розповідає про себе, 
прагне до акуратності [3 ГІО 6.1];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних  ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];
проводить спостереження тіл і явищ у найближчому 
природному оточенні за планом, фіксує результати, 
презентує їх [3 ПРО 1.4];
ставить і відповідає на запитання щодо дослідження 
тіла/явища природи [3 ПРО 1.2];
аналізує основні кроки дослідження, передбачені 
планом, пропонує власні ідеї [3 ПРО 1.3];
виконує самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/
явища природи за планом/інструкцією (об’єкти 
дослідження обирає самостійно або надаються вчителем) 
[3 ПРО 1.5];
робить висновок: нові знання про природу можна 
отримати із різних джерел, зокрема в результаті 
проведення досліджень [3 ПРО 2.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги,
пам’яті (прийоми, 
алгоритми, вправи).
• Розв’язання
прогностичних задач 
«Що буде, якщо … » 


Практичні роботи 
• Дослідження
властивостей шкіри.
• Вправляння у
накладанні 
лейкопластиру (надання 
першої допомоги).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЩО 
УТВОРЮЄ 
ОПОРНО-
РУХОВУ 
СИСТЕМУ
П-(С.15-19)
З-(С.5-6)


розповідає про частини тіла людини, їхнє значення; 
правила догляду за ними [3 ПРО 1.1], [3 ПРО 4.3]; 
володіє найпростішими гігієнічними навичками, 
навичками самообслуговування [3 СЗО 2.3], 
[3 СЗО 4.5];
знає, що спільного та чим відрізняється людина від 
інших живих істот (мислення, мова, праця, 
спілкування і взаємодія з іншими людьми) [3 ГІО 2.2]; 
виявляє інтерес до своєї зовнішності, розповідає про 
себе, свої захоплення [3 ГІО 6.1];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних  ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];
проводить спостереження тіл і явищ у найближчому 
природному оточенні за планом, фіксує результати, 
презентує їх [3 ПРО 1.4];
ставить і відповідає на запитання щодо дослідження 
тіла/явища природи [3 ПРО 1.2];
аналізує основні кроки дослідження, передбачені 
планом, пропонує власні ідеї [3 ПРО 1.3];
виконує самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/
явища природи за планом/інструкцією (об’єкти 
дослідження обирає самостійно або надаються 
вчителем) [3 ПРО 1.5];
робить висновок: нові знання про природу можна 
отримати із різних джерел, зокрема у результаті 
проведення досліджень [3 ПРО 2.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, 
вправи).
• Розв’язання
прогностичних задач «Що 
буде, якщо … »  (ситуації 
вибору)


Практичні роботи 
• Дослідження
властивостей м’язів.







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЯК МИ 
ПЕРЕСУВАЄ-
МОСЯ
П-(С. 19-22)
З-(С.7-8)


розповідає про частини тіла людини, їхнє значення; правила 
догляду за ними [3 ПРО 1.1], [3 ПРО 4.3];
володіє найпростішими гігієнічними навичками, навичками 
самообслуговування [3 СЗО 2.3], [3 СЗО 4.5];
обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки; 
встановлює взаємозв’язки у соціальному житті (між вчинком 
і наслідком, порушенням правил і відповідальністю); 
передбачає наслідки своїх вчинків [3 СЗО 1.4];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних  ситуаціях (навчання, 
гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, 
вправи).
• Розв’язання
прогностичних задач «Що 
буде, якщо … »  
Практична робота 
• Дослідження правильної
постави тіла (демонстрація 
правильної постави під час 
сидіння та хотьби).


досліджує проблеми та потреби у створенні виробів [3 ТЕО 1.1; 4.1];
вибирає об’єкт проєктування і виготовлення із низки 
запропонованих або власних ідей [3 ТЕО 1.1];
 розробляє план реалізації задуму в матеріалі та критерії оцінювання 
майбутнього виробу [3 ТЕО 1.1];
аналізує моделі, подібні обраному виробу (моделі-аналоги) для 
продукування нових ідей [3 ТЕО 1.4];
описує модель спроєктованого виробу [3 ТЕО 1.2; 1.4];
добирає матеріал для виготовлення спроєктованого виробу [3 ТЕО 
1.3];
 розраховує орієнтовні витрати на виготовлення виробу [3 ТЕО 3.1];
 планує послідовність технологічних операцій для виготовлення 
спроєктованого виробу (пласкої та об’ємної форми) [3 ТЕО 1.1; 2.2];
працює з інструментами й пристосуваннями, дотримуючись 
безпечних прийомів і норм санітарії [3 ТЕО 2.1; 4.3];
організовує робоче місце [3 ТЕО 4.2];
презентує результати власної або спільної проєктнотехнологічної 
діяльності [3 ТЕО 1.5];


Практична робота
• Виготовлення макету
людини в русі.
(Безпечні прийоми праці 
під час різання 
ножицями. Робота з 
пухнастим дротом. Бесіда 
на тему «Кому легше 
пересуватися підліткові 
чи людині похилого віку. 
Чому?»)


Виготовлення 
макету 
людини в русі
П-(С.21)
А-(С.43)







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД
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ЯКЕ 
ЗНАЧЕННЯ 
МАЄ 
КРОВО-
НОСНА 
СИСТЕМА
П-(С.22-26)
З-(С.9-10)


Виготовлення 
підставки під 
чашку 
«Сердечко»
А- (С. 44-46) 


 


розповідає про частини тіла людини, їхнє значення; правила догляду за ними
[3 ПРО 1.1], [3 ПРО 4.3];
володіє найпростішими гігієнічними навичками, навичками самообслуговування 
[3 СЗО 2.3], [3 СЗО 4.5];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних ситуаціях (навчання, гра) 
[3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];
проводить спостереження тіл і явищ у найближчому природному оточенні за 
планом, фіксує результати, презентує їх [3 ПРО 1.4];
ставить і відповідає на запитання щодо дослідження тіла/явища природи [3 ПРО 1.2]; 
аналізує основні кроки дослідження, передбачені планом, пропонує власні ідеї
[3 ПРО 1.3];
виконує самостійно/в парі/в групі дослідження тіла/явища природи за планом/
інструкцією (об’єкти дослідження обирає самостійно або надаються вчителем) [3 
ПРО 1.5];
робить висновок: нові знання про природу можна отримати із різних джерел, 
зокрема у результаті проведення досліджень [3 ПРО 2.1];


досліджує проблеми та потреби у створенні виробів [3 ТЕО 1.1; 4.1]
вибирає об’єкт проєктування і виготовлення із низки запропонованих або власних 
ідей; [3 ТЕО 1.1] 
 розробляє план реалізації задуму в матеріалі та критерії оцінювання майбутнього 
виробу; [3 ТЕО 1.1] 
описує модель спроєктованого виробу; [3 ТЕО 1.2; 1.4] 
добирає матеріал для виготовлення спроєктованого виробу; [3 ТЕО 1.3]
 розраховує орієнтовні витрати на виготовлення виробу; [3 ТЕО 3.1]
 планує послідовність технологічних операцій для виготовлення спроєктованого 
виробу (пласкої та об’ємної форми) [3 ТЕО 1.1; 2.2]
працює з інструментами й пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів і 
норм санітарії; [3 ТЕО 2.1; 4.3] 
організовує робоче місце; [3 ТЕО 4.2] 
презентує результати власної або спільної проєктнотехнологічної діяльності 


[3 ТЕО 1.5]


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, 
вправи).
• Розв’язання прогностичних
задач «Що буде, якщо … »  
• Моделювання ситуацій під
час надання першої 
допомоги при кровотечі з 
носа, замерзанні.
Практичні роботи 
• Дослідження ритму серця
(ознайомлення).
• Вимірювання частоти
пульсу.


Практична робота
• Виготовлення підставки
під чашку «Сердечко».
(Виготовлення шаблону. 
Оздоблення виробу.)
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ЯКІ ОРГАНИ 
УТВОРЮЮТЬ 
ДИХАЛЬНУ 
СИСТЕМУ
П-(С. 26-30)
З-(С.11)


Виготовлення 
моделі 
дихальної 
системи
П-(С.29-30)
А-(С.47-50)


розповідає про частини тіла людини, їхнє значення; правила догляду за ними
[3 ПРО 1.1], [3 ПРО 4.3];
володіє найпростішими гігієнічними навичками, навичками самообслуговування 
[3 СЗО 2.3], [3 СЗО 4.5];
розрізняє і використовує обладнання для дослідження [3 ПРО 1.4];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних  ситуаціях (навчання, гра) [3 СЗО 2.3], 
[3 ГІО 8.1];
співвідносить обладнання для вивчення природи з інформацією, отриманою з їх 
допомогою [3 ПРО 2.1];
проводить спостереження тіл і явищ у найближчому природному оточенні за 
планом, фіксує результати, презентує їх [3 ПРО 1.4];
ставить і відповідає на питання щодо дослідження тіла/явища природи [3 ПРО 1.2];
аналізує основні кроки дослідження, передбачені планом, пропонує власні ідеї
[3 ПРО 1.3];
виконує самостійно/в парі/в групі дослідження тіла/явища природи за планом/
інструкцією (об’єкти дослідження обирає самостійно або надаються вчителем) 
[3 ПРО 1.5];
робить висновок: нові знання про природу можна отримати із різних джерел, 
зокрема у результаті проведення досліджень [3 ПРО 2.1];


розрізняє види ручних та механічних інструментів і пристосувань [3 ТЕО 2.1];
працює з інструментами й пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів і 
норм санітарії [3 ТЕО 2.1; 4.3];
організовує робоче місце [3 ТЕО 4.2];
виготовляє поетапно виріб за інструкцією з визначеною послідовністю самостійно 
або спільно з по-окремим розподілом частин роботи [3 ТЕО 2.2];
дотримується правил спільної роботи в групі [3 ТЕО 1.5; 1.4];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Тренування уваги,
пам’яті (прийоми, 
алгоритми, вправи).
• Розв’язання
прогностичних задач 
«Що буде, якщо … »  


Практична робота 
• Дослідження дихання
(ознайомлення).


Практична робота
• Виготовлення моделі
дихальної системи. 
(Виготовлення деталей 
моделі. З’єднання деталей 
моделі між собою. 
Обговорення питання 
«Чому потрібно берегти 
дихальну систе-
му?)







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


15-16


ЯК  
ПЕРЕТРАВ-
ЛЮЄТЬСЯ 
ЇЖА
П-(С.31-34)
З-(С.12-13)


розповідає про частини тіла людини, їх значення; правила 
догляду за ними [3 ПРО 1.1], [3 ПРО 4.3];
володіє найпростішими гігієнічними навичками, навичками 
самообслуговування [3 СЗО 2.3], [3 СЗО 4.5];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних  ситуаціях (навчання, 
гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, вправи).
• Розв’язання прогностичних
задач «Що буде, якщо … »  


17-18


ЩО ТАКЕ  
НЕРВОВА 
СИСТЕМА
П-(С.34-37)
З-(С.14-15)


розповідає про частини тіла людини, їхнє значення; правила 
догляду за ними [3 ПРО 1.1], [3 ПРО 4.3];
володіє найпростішими гігієнічними навичками, навичками 
самообслуговування [3 СЗО 2.3], [3 СЗО 4.5];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних  ситуаціях (навчання, 
гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];
проводить спостереження тіл і явищ у найближчому 
природному оточенні за планом, фіксує результати, презентує їх 
[3 ПРО 1.4];
ставить і відповідає на запитання щодо дослідження тіла/
явища природи [3 ПРО 1.2];
аналізує основні кроки дослідження, передбачені планом, 
пропонує власні ідеї [3 ПРО 1.3];
виконує самостійно/в парі/в групі дослідження тіла/явища 
природи за планом/інструкцією (об’єкти дослідження обирає 
самостійно або надаються вчителем) [3 ПРО 1.5];
володіє прийомами тренування уваги, пам’яті [3 СЗО 4.1]; 
формулює з допомогою вчителя висновок за результатами 
виконання дослідження; аналізує виконання дослідження, 
виявляє помилки, пропонує способи їх виправлення, називає 
чинники успіху [3 ПРО 1.5];
робить висновок: нові знання про природу можна отримати із 
різних джерел, зокрема в результаті проведення досліджень 
[3 ПРО 2.1];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, вправи).
• Розв’язання прогностичних
задач «Що буде, якщо … »  


Практична робота 
• Дослідження роботи нервової
системи (ознайомлення).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


Виготовлення 
моделі руки 
людини
П-(С.36-37)
А-(С.51)


розрізняє види ручних та механічних інструментів і 
пристосувань [3 ТЕО 2.1];
працює з інструментами й пристосуваннями, 
дотримуючись безпечних прийомів і норм санітарії
[3 ТЕО 2.1; 4.3];
організовує робоче місце [3 ТЕО 4.2];
виготовляє поетапно виріб за інструкцією з 
визначеною послідовністю самостійно або спільно з по-
окремим розподілом частин роботи [3 ТЕО 2.2];
дотримується правил спільної роботи в групі
[3 ТЕО 1.5; 1.4];


Практична робота 
• Виготовлення моделі
руки людини. 
(Виготовлення основи 
моделі. З’єднання деталей 
моделі.)


ЩО 
ДОПОМАГАЄ 
КОМП’ЮТЕРУ
МІРКУВАТИ
П-(С.38-40)
З-(С.3-4 
вкладки)


19-20


називає носії інформації [3 ІФО 1.1];
розрізняє технічні засоби для передавання, зберігання 
інформації [3 ІФО 1.1];
використовує пристрої для передавання інформації  
[3 ІФО 1.2];
наводить приклади пристроїв для введення та 
виведення інформації [3 ІФО 1.1];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1]; 
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних  ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];
здійснює пошук та аналіз інформації про тіла/явища 
природи в різних джерелах (виданнях природничого 
змісту, інтернет-ресурсах тощо), в тому числі з 
використанням технічних приладів і пристроїв 
[3 ПРО 1.5];


Практична робота з 
комп’ютером







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


21-22


ЯКА РОЛЬ 
ОРГАНІВ 
ЧУТТЯ
П-(С.41-44)
З-(С.16-17)


розповідає про частини тіла людини, їхнє значення; 
правила догляду за ними [3 ПРО 1.1], [3 ПРО 4.3]; 
володіє найпростішими гігієнічними навичками, 
навичками самообслуговування [3 СЗО 2.3], 
[3 СЗО 4.5];
співвідносить органи чуття/обладнання для 
вивчення природи з інформацією, отриманою з їх 
допомогою [3 ПРО 2.1];
виявляє пізнавальну активність на уроках 
[3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних  ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, вправи).
• Розв’язання прогностичних
задач «Що буде, якщо … »  


Практичні роботи 
• Дослідження властивостей
органів чуття (ознайомлення).
• Визначення гостроти слуху.
• Створення колажу «Органи
чуття – мої помічники».


23-24


ЧОМУ 
КОЖНИЙ З 
НАС 
НЕПОВТОР-
НИЙ
П-(С.45-49)
З-(С.18-20)


знає, що спільного та чим відрізняється людина від 
інших живих істот (мислення, мова, праця, 
спілкування і взаємодія з іншими людьми) 
[3 ГІО 2.2];
пояснює, як змінюється людина упродовж життя, 
наводить приклади з власного досвіду [3 СЗО 3.2]; 
усвідомлює необхідність толерантних взаємин між 
людьми [3 ГІО 7.1];
має уявлення про різноманітність народів у світі; 
виявляє інтерес і повагу до різних культур 
[3 ГІО 7.1];
виявляє пізнавальну активність на уроках 
[3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими в різних  ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1]


Практичний блок 
(спостереження, дослідження, 
вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, 
вправи).


Практичні роботи 
• Розв’язання прогностичних
задач «Що буде, якщо … 
» (проведення дискусій). 
• Навчальна гра «Ми -
унікальні!»
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я 
Тема 1. Організм людини


ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЄ КРОВОНОСНА СИСТЕМА (с. 26-31)


НАЗАД


https://youtu.be/pZSugFVaL1k – Кровообіг (Богдан Колісник, «Рожеві 
окуляри», тема «Кров»)
https://youtu.be/pAEwmC2kdYw – Транспорт речовин


Відеоуроки
https://youtu.be/Lj47Uyzb-ow – Кровоносна система (Н. Кресак)
https://youtu.be/2E14Rwme3og?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Кровоносна система, 3 клас (Є. Гололобова)
https://youtu.be/IJnF-h26hq8 – Система кровообігу («Все для вчителя»)
https://youtu.be/cBgmLVq1Vz8?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Кровоносна система («Навчання із задоволенням»)
https://youtu.be/HeA4P7SZGKc – Природознавство, 3 клас. Яке значення має 
кровообіг (І. Литвиненко)


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/10863657 – Органи людини
https://learningapps.org/10906093 – Внутрішні органи людини
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2383 – Органи кровообігу, їхнє значення (урок) 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2416 – Цінна кров. Органи кровообігу (урок)


Тести 
https://naurok.com.ua/test/dihalna-krovonosna-travna-sistema-za-pidr-voroncovo-703815.html 
https://vseosvita.ua/test/kopiia-krovonosna-systema-98927.html
https://vseosvita.ua/test/krovonosna-systema-znachennia-krovi-v-orhanizmi-liudyny-89634.html
https://vseosvita.ua/test/krovonosna-systema-61935.html







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я 
Тема 1. Організм людини


ЯКІ ОРГАНИ УТВОРЮЮТЬ ДИХАЛЬНУ СИСТЕМУ (с. 32-37)


НАЗАД


https://youtu.be/6jnKWV6HFRM?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Органи дихання. 
Легені. Збагачення киснем організму людини


Відеоуроки
https://youtu.be/bFkCcezJZQ4 – Дихальна система людини (DmitVik NEW)
https://www.youtube.com/watch?v=eJtdTXPURVQ – Дихальна система (Є. Гололобова)
https://www.youtube.com/watch?v=TaVZZrQtxJM – Дихальна система («Навчайся із задоволенням»)
https://www.youtube.com/watch?v=2FpqG8JZDCg – Урок з природознавства, 3 клас. Дихальна система 
https://youtu.be/7dX_4dA_NA0?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Дихальна система 
(Г. Грекова)
https://youtu.be/X7eHnLCk-YA?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Для чого потрібне 
дихання (Н. Яровикова)


https://youtu.be/GuaP2Au9xz0 – Дихальна система (Н. Кресак)


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/10656605 – Дихальна система людини, 3 клас 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2382 – Органи дихання (урок)


Тести
https://naurok.com.ua/test/dihalna-krovonosna-travna-sistema-za-pidr-voroncovo-703815.html
https://vseosvita.ua/test/dykhalna-systema-dykhannia-95384.html
https://vseosvita.ua/test/dykhalna-systema-zapobihannia-zakhvoriuvannia-orhaniv-dykhannia-
liudyny-89651.html







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я
Тема 1. Організм людини


ЩО ДОПОМАГАЄ КОМП’ЮТЕРУ МІРКУВАТИ (с. 46-49)


НАЗАД


https://youtu.be/OrNYFm3GYoQ – Мультик про Настуню і комп’ютер


Відеоуроки
https://youtu.be/l2w6oKENumM – Складові комп’ютера
https://youtu.be/zi-L1Q-eInE – Комп’ютер і його пристрої. 3 клас
https://youtu.be/e4DNRdiavLU – Пристрої введення та виведення, передавання 
та зберігання інформації. 3 клас НУШ
https://youtu.be/aAUsg1oYjBg – Складові комп’ютера. Пристрої введення та 
виведення інформації
https://youtu.be/WIk9Wr--6Q8 – Пристрої введення і виведення інформації


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://learningapps.org/index.php?category=10&subcategory=2673&s= – Інтерактивні та 
мультимедійні навчальні блоки (інформатика)
https://learningapps.org/1793235 – Пристрої введення/виведення
https://learningapps.org/4321422 – Пристрої введення та виведення інформації
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-comliteracy-free-klas3-skills – Розвиток дитини. 
Практичні завдання


Тести 
https://vseosvita.ua/test/chy-znaiesh-ty-kompiuter-104220.html 
https://vseosvita.ua/test/testovi-zavdannia-z-temy-kompiuter-ta-ioho-skladovi-19362.html
https://vseosvita.ua/test/informatsiini-protsesy-i-kompiuter-100136.html 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я 
Тема 1. Організм людини


ЯК МИ ПЕРЕСУВАЄМОСЯ (с. 22-25)


НАЗАД


https://www.facebook.com/100004900892888/videos/1808674865972526 – 3D-
анімація показує складну взаємодію м’язів ніг під час ходьби
https://www.facebook.com/100004900892888/videos/1806806236159389 – 
Колінний суглоб у русі


Відеоурок
https://youtu.be/ZZkp2WJB7n4?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Для чого потрібні скелет і м’язи (Н. Яровикова)


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/10905136 – Опора тіла та рух. Скелет людини


Тести
https://vseosvita.ua/test/nervova-systema-oporno-rukhova-systema-formuvannia-postavy-89698.html 
– Нервова система. Опорно-рухова система. Формування постави







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ





		Пустая страница
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		back: 








Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я
Тема 1. Організм людини


ЧОМУ КОЖНИЙ З НАС НЕПОВТОРНИЙ (с. 54-59)


НАЗАД


https://youtu.be/4Mqap5isavU – Неповторність кожної людини (музична 
відеозамальовка)
https://youtu.be/WolbgoY2Ohw – Чому ваша бабуся невеликого зросту


Відеоурок
https://youtu.be/LnU5uO73quw – Неповторність кожної людини (Все для вчителя)


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/4402325 – Вікові періоди розвитку людини 
https://learningapps.org/11886756 – Закони дружби
https://learningapps.org/10219851 – Людина починається з добра
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-free-iresearch-klas3-self_learning – 
Розвиток дитини. Практичні завдання







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ





		Пустая страница
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		back: 








Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я
Тема 1. Організм людини


ЯК ЛЮДИНА ВЗАЄМОДІЄ ІЗ ЦИФРОВИМИ ПРИСТРОЯМИ (с. 6-9)


НАЗАД


https://youtu.be/SWLZ96oXikA – Інформатика. Комп'ютери та інші пристрої 
(рекомендації для вчителя)
https://youtu.be/j3y4HA4pRXo – Цікава наука. Як ваш телефон змінює вас? 


Відеоуроки
https://youtu.be/5oXk-YITRmE – Пристрої для роботи з інформацією
https://youtu.be/QDqTK1yM5kA?list=PLIappPLAjQQf9RM2k8D8iNYuttbzKRIgw – 
Комп’ютери та інші пристрої для роботи з інформацією


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-comliteracy-free-klas3-skills – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/1129073 – Пристрої введення/виведення інформації. Класифікація 
https://learningapps.org/1845268 – Пристрої. Знайди пару


Тести
https://naurok.com.ua/test/komp-yuter-ta-inshi-pristro-26045.html – Комп’ютер та інші пристрої
https://naurok.com.ua/test/vzaemodiya-lyudini-z-cifrovimi-pristroyami-714856.html – Взаємодія 
людини із цифровими пристроями







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ





		Пустая страница
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		back: 








Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я
Тема 1. Організм людини


ЯКА РОЛЬ ОРГАНІВ ЧУТТЯ (с. 50-53)


НАЗАД


https://youtu.be/bZX4u5BLq_A – Дидактична гра «Що не так?». Виправ помилки 


Відеоуроки
https://www.youtube.com/watch?v=8sDRlZpaea4 – Органи чуття: очі, вуха, ніс, язик, 
шкіра («Навчайся із задоволенням»)
https://www.youtube.com/watch?v=ksCKKkS48uQ – Органи чуття (Л. Ряба)
https://www.youtube.com/watch?v=xZqhLdOLSO0 – Природознавство, 3 клас. 
Органи чуття
https://www.youtube.com/watch?v=1A-EV3iRURY – Органи чуття (Prometheus 
School)
https://www.youtube.com/watch?v=x9vnbnwi8HU – Природознавство, 3 клас. Про 
що повідомляють органи чуття (М. Ляшук)


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/14415503 – Органи чуття
https://learningapps.org/14337114 – Знайди пару
https://learningapps.org/1352159 – Органи чуття
https://learningapps.org/15794028 – Я досліджую світ. Органи чуття 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2390 – Нервова система та її значення. Органи чуття (урок)
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1462 – Як людина сприймає довкілля (урок)


Тести
https://vseosvita.ua/test/orhany-chuttia-67323.html
https://vseosvita.ua/test/orhany-chuttia-89035.html
https://vseosvita.ua/test/pro-shcho-povidomliaiut-orhany-chuttia-87281.html







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я
Тема 1. Організм людини


ЯКУ БУДОВУ МАЄ НАШЕ ТІЛО (с. 1-5)


НАЗАД


https://youtu.be/vZbS_juTURQ – Внутрішні органи людини
https://youtu.be/dgaovSRHGPQ – Корисні підказки. Як почути своє тіло 
https://youtu.be/MKYPEJ2DjEU – 10 цікавих фактів про людський мозок 
https://youtu.be/PdibUMm1uh4 – Цікаві факти про тіло людини
https://youtu.be/Te69NfSQzLA – Організм людини (20 цікавих фактів)


 Відеоуроки
https://youtu.be/OuJisTvPDK4 – Природознавство, 3 клас. Людина та її організм 
https://youtu.be/hOp5tOcXtsw – Організм людини (Л. Дорошенко)
https://youtu.be/LzflTNrwt84?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Природознавство, 3 клас. Людина та її організм (А. Ярошенко)
https://youtu.be/5cE4d7C32Jc?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Як 
працює наш організм (Н. Яровикова)


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/9122/ – Розвиток дитини. Практичні завдання 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/3479432 – Організм людини
https://learningapps.org/10863657 – Органи людини


Тести
https://naurok.com.ua/test/yak-pracyue-nash-organizm-379238.html 
https://naurok.com.ua/test/yaku-budovu-mae-nashe-tilo-716745.html 
https://vseosvita.ua/test/yaku-budovu-maie-nashe-tilo-165948.html 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я 
Тема 1. Організм людини


ЩО УТВОРЮЄ ОПОРНО-РУХОВУ СИСТЕМУ (с. 16-21)


НАЗАД


https://youtu.be/AxdvlLhDyo8 – Опорно-рухова система
https://youtu.be/NUJKKvrljRk – Опорно-рухова система людини (навчальний фільм)
https://youtu.be/5Ntm2ClHKMo – Для чого нам скелет і кістки? Рожеві окуляри (ефір 
12.12.2020). Тема: «Кістки»


Відеоуроки
https://youtu.be/ZZkp2WJB7n4?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Для чого 
потрібні скелет і м’язи (Н. Яровикова)
https://youtu.be/rxfbyp8M1yI?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Урок 
природознавства, 3 клас. Опора тіла та рух. Опорно-рухова система (О. Мазурик)


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/3479290 – Будова скелета людини
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1598 – Скелет і м’язи. Їхнє значення (урок) 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2351 – Скелет і м’язи (урок)


Тести
https://naurok.com.ua/test/oporno-ruhova-sistema-603475.html
https://vseosvita.ua/test/oporno-rukhova-systema-liudyny-128048.html







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY


РУХАНКИ
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я
Тема 1. Організм людини


ЯК  ПЕРЕТРАВЛЮЄТЬСЯ ЇЖА (с. 38-41)


НАЗАД


https://www.facebook.com/100004900892888/videos/1754921851347828 – Ріст зубів


Відеоуроки
https://youtu.be/_Xn0rFIIPYY?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Органи 
травлення (Н. Яровикова)
https://youtu.be/JqwWaoht6oI?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Органи 
травлення («Все для вчителя»)
https://youtu.be/WMlseZ7MpTk?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Із чого 
складається травна система (О. Мазурик)
https://youtu.be/3ij40Fh5vcU?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Травна 
система («Навчайся із задоволенням»)


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/10656423 – Травна система людини
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2408 – Органи травлення (урок)
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2372 – Органи травлення. Їхнє значення (урок)


Тести 
https://vseosvita.ua/test/travna-systema-29497.html
https://vseosvita.ua/test/travna-systema-45148.html
https://vseosvita.ua/test/z-choho-skladaietsia-travna-systema-31738.html 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я 
Тема 1. Організм людини


ЯКА РОЛЬ ШКІРИ  В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ (с. 10-15)


НАЗАД


https://youtu.be/5lEZp1a3rDI – Будова шкіри
https://youtu.be/QQSoGxKCONk – Чому важливо мити руки (експеримент)


Відеоуроки
https://youtu.be/bU69c_WoYv8?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Шкіра людини: будова, основні функції («Навчайся із задоволенням»)
https://youtu.be/AEw-Hb5ZGuI?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Урок природознавства 3 клас. Тема «Шкіра. Як берегти шкіру»


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/14862148 – Шкіра
https://learningapps.org/6370002 – Зовнішня будова людини (1)
https://learningapps.org/6370013 – Зовнішня будова людини (2)
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1577 – Шкіра – захисник організму (урок) 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2349 – Шкіра (урок)


Тести 
https://naurok.com.ua/test/yaka-rol-shkiri-v-organizmi-lyudini-715473.html
https://naurok.com.ua/test/yaka-rol-shkiri-v-organizmi-lyudini-715427.html 
https://naurok.com.ua/test/ya-doslidzhuyu-svit-yaka-rol-shkiri-v-organizmi-lyudini-715384.html 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
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Інтерактивне наповнення


до інтегрованого курсу «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 3 КЛАС 
Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич 


ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я
Тема 1. Організм людини


ЩО ТАКЕ  НЕРВОВА СИСТЕМА (с. 42-45)


НАЗАД


https://youtu.be/5ejUIKmo14U – 7 міфів про мозок


Відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=yqkMi2DD4co – Нервова система людини, 3 клас 
(Є. Гололобова)


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2420 – Нервова система людини (урок)


Тести
https://vseosvita.ua/test/nervova-systema-43973.html







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU
https://www.youtube.com/watch?v=0a7dfpihN6s
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=EG9TPKID9Bs
https://youtu.be/6dDs907uDlg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://youtu.be/7pGnVGCLSsk?list=PLElG6fwk_0UmWfbppU9Y_Qp8kOGDOvfDs 
https://youtu.be/T7ofWPCl8-E
https://youtu.be/lCyFLC7SKbg?list=PLElG6fwk_0UkzBJ4fIgvTeA_oDTyPfuEd 
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
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