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Що означає «навчитися керувати своїми емоціями»? 

Попрацюйте у парах/групах. Дайте поради дітям у кож
ній ситуації. Продовжте речення. 

Юрко заздрив одноклас
нику Михайлику минулого року, 
коли той міг тричі підтягнутися 
на турніку. Цього року почав за
здрити ще сильніше, оскільки 
Михайло вже став підтягуватися 
сім разів. Замість того, щоб за
здрити, Юрко міг би . . . . 

... 
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Даринка мрІє стати пере
можницею у грі в шахи, як її 
брат Тимко. Тимко читає 
книжки про шахи, грає у шахи 
з татком, а Даринка продовжує 
мріяти про перемоги, а могла б 
також ... . 

Пригадайте, скільки має тривати сон дорослої людини. 
А в дітей? 

Сон допомагає організму відновити сили. Під 
час сну ви ще й ростете. Люди, які сплять занадто 
мало часу, почувають себе погано й менш активні. 
У них з'являється ризик розвитку безлічі хвороб. 

' Це означає, що сон - важлива складова здоров я.

Варто засинати та вставати в один і той самий 
час. Важливою умовою гігієни 
сну є зручна постіль, чисте та 
свіже повітря в кімнаті. Тому 
потрібно спати з відкритою ква
тиркою у будь-яку пору року й 
за будь-якої погоди. 

о 

Як називають звички, що зміцнюють здоров'я? 

Наведіть приклади та запишіть у зошиті у два ст?вп
чики (корисні та шкідливі) звички, продовжте перел1к. 

Робити ранкову зарядку, обманювати, слухати . . 
музику, гризти НІГТІ ... 

Звичка - це форма поведінки людей, що проявля
ється у схильності до повторення однакових дій Х по
дібних ситуаціях (або - це те, що ви робите пост1ино). 

Чому шкідливі звички називають «викрадачами» здо
ров'я? 

Діти, які починають курити, повільніше ро
стуть, швидше стомлюються, виконуючи роботу, 
гірше навчаються, частіше хворіють. Причина� 
цього є тютюновий дим, який містить отруту - НІ
котин та багато інших шкідливих речовин. Цей дим 
порушує роботу легень, серця, подразнює очі. Від 
куріння жовтіють зуби та нігті на руках. Шкідли
вим є також пасивне куріння, коли людина вдихає 
дим від чужих цигарок і від диму, що видихають 
курцІ. 

Алкоголь, який міститься в спиртних напоях, 
порушує роботу всього організму. Особливо він не
безпечний для дітей. Уживання наркотиків при
зводить до руйнування мозку й усього організму, і 
зрештою - до смертІ. 

Пам'ятайте, шкідливі звички не тільки нега
тивно впливають на життя і здоров'я, але завдають 
болю та страждань рідним і близьким. 

Часто ми переймаємо звички від тих, хто нас 
оточує. Щасливі люди мотивують інших на великі 
досягнення і допомагають стати кращими. Тому 
важливо правильно обирати своє оточення. 
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Для того щоб зберегти та зміцнити здоров'я, по
трібно вести здоровий спосіб життя.

А Чи шкодять здоров'ю лайливі слова? Чим вони погані? 

Завжди намагайтеся не лихословити, поводь
теся зі словами обережно й вдумливо, щоб нікого не
образити!

Лихослів'я - вживання лайливих, грубих, недобро
зичливих, соромітних слів. 

Поміркуйте, що можна зробити добрим словом. Об
грунтуйте свої думки. 

Кожний громадянин у нашій країні має право
на повагу до власної гідности. Це право записано в
Конституції України. Лайка у громадських місцях
порушує спокій громадян, тому 11 вважають дріб
ним хул1ганством.

Скажемо <<Ні!>> лайці та образам!

Обговоріть у групах, як ви розумієте висловлювання: 

<<Гроші втратив - нічого не втратив, час втра
тив - багато втратив, здоров'я втратив - усе втра
тив>>.

Квіти - найчудовіший витвір природи, який
нам дарує радість. Учені-дослідники довели, що
квіти позитивно впливають на почуття та настрій.
fig

0 
Виготовте квітку з паперу.

� Вам знадобляться: кольо
ровий папір, паличка для бар-
бекю, простий олівець, лінійка,
клей ПВА та ножиці.
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Виконуйте послідовно.
1. Від аркуша паперу червоного або жовтого ко

льору (колір оберіть за бажанням) відріжте смужку
паперу завширшки 2,5 см (по довшій стороні паперу).

2. По всій довжині смужки виконайте надр1зи
завширшки 1 см та завдовжки 1,5 см.

3. За ДОПОМОГОЮ шпажки
. . . . вс1 надр1зан1 смужки закрут� ть

в один бік. Із цієї смужки ви
сформуєте квітку.

4. Від аркуша паперу зеле
ного кольору (по довшій стороні)
в1др1жте смужку завширшки
1 см.

5. На гострий кінець
шпажки нанесіть клей та обгорніть шпажку смуж
кою паперу. Закріпіть смужку клеєм на кінці
шпажки.

6. На обгорнену шпажку нанесіть клей у гострій. . . . частин�, прикр1п1ть смужку паперу для кв1тки та
закрутіть її навколо шпажки, формуючи квітку.

7. Залиште квітку для висихання клею.
Подаруйте квітку близькій для вас людин� та

висловте їй приємні слова.
Висновок 

Головне багатство людини - її здоров'я. Воно. . значною м1рою залежить в1д кожного з вас.
Намагайтеся поводитися так, щоб набувати лише
корисних звичок. Бережіть здоров' я з молодих літ,
зміцнюйте та примножуйте його!

Чи знаєте ви, що ... відчуття любові та турботи з боку 
оточуючих поліпшує самопочуття. Сміх - найкращі 
ліки, а ще сміх подовжує життя. Навіть лікарі неодно

разово помічали користь від усмішок і сміху своїх пацієнтів. 
А ще усмішка може поліпшити ваш настрій . 
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Пам'ятайте, що ви розмовляєте з людьми. Відстоюйте 
свою точку зору, але не ображайте інших 

співрозмовників. 

Дотримуйтеся тих самих правил поведінки, 
що й у реальному житті. 

Зберігайте власну гідність. Вас будуть оцінювати 
за тим, як ви пишете та говорите. 

Ставтеся з повагою не тільки до своєї, а й до чужої 
приватности. 

Не зловживайте вашими можливостями. 
----

Уникайте образ і не беріть участі в конфліктах. 

Учіться пробачати іншим їхні помилки. 

Що можна використовувати у віртуальному спілкуванні 
для вираження своїх емоцій? 

Смайлики допомагають виражати свої 
емоції співбесіднику. Але не зловживайте 
ними й використовуйте лише там, де це до
речно. 

Висновок 

Віртуальне спілкування ніколи не замінить 
справжніх почуттів, справжніх друзів. Соці

альні мережі тільки доповнюють наше життя різ
номанітними зручностями та новими барвами. 
Мережевий етикет - це правила хорошого тону в 
мережі, більшість з яких люди придумали давно. 

Чи знаєте ви, що ... найдавніший 
смайлик виявила команда архео
логів з Туреччини та Італії під час 

розкопок у турецькому місті Каркамиш. 
Смайлик було нанесено на поверхню 
глиняного глечика, який виготовили по
над З тисячі років тому. 
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відпочинок дуже важливий, але ним 
не можна зло вжива ти. Фізичні вправи поліпшують 
роботу організму, емоційний стан, підвищують пра
цезда ТНІСТЬ. 

� Який вид відпочинку потрібно обирати? Від чого зале
�� жить вибір? Який є вашим найулюбленішим? 

Фізичне відновлення - це застосування фізичних
вправ і відпочинку для відновлення здоров'я, фізич
ного стану та працездатності. Найкраще відбувається 
на природі. 

Чи робите ви ранкову гімнастику? Продемонструйте 
декілька вправ, які ви виконуєте вранці. 

Після ранкової гімнастики доцільно віддати 
перевагу водним процедурам: прохолодному душу 
або обливанню водою. Не варто забувати й про ве-
. . . 

чІрнІ прогулянки перед сном, ЯКІ мають включати 
дихальнІ вправи. 

� Продемонструйте 2-3 вправи для поліпшення дихання. 
� Які ще заходи має включати розпорядок дня? 

• • •

Розкажіть, як вам вдається протягом тижня чергувати 
працю і відпочинок. 
Як проводить вільний час ваша сім'я? Якому виду від
починку віддає перевагу? 
Виготуйте гру «Лабіринт». 

� Вам знадобляться: коробка від цукерок, олівець, 
аркуш кольорового паперу, трубочки для напоїв, плас
тикова або дерев'яна кулька, клей ПВА, ножиці. 

Виконуйте послідовно. 

1. За допомогою клею заклейте
дно коробки кольоровим папером -
це буде гральне поле. 

2. На гральному полі накресліть
лінії лабіринту. Оберіть самостійно 
маршрут для перемІщення кульки. 

3. Наклейте трубочки на відпо
ВІдних ЛІНІЯХ. 

4. Залиште виріб для висихання клею.
Застосовуючи виготовлену модель гри, проведіть

змагання. 
Поміркуйте, під час виготовлення гри ви відпо

чивали чи працювали. Гра <<Лабіринт>> є активним 
чи пасивним відпочинком? З ким ви можете по
грати у гру <<Лабіринт>> удома? 

Висновок 

Для збереження високої працездатності потрібно 
дотримуватися правильного режиму працІ та 

відпочинку. Це два способи життєдіяльності, які вза
ємно ДОПОВНЮЮТЬ І ЗМІНЮЮТЬ ОДИН ОДНОГО.

Чи знаєте ви, що ... ходіння босоніж поліпшує роботу 
майже всіх м'язів, стимулює кровообіг у всьому орга
нізмі, підвищує розумову діяльність. Морське повітря 

допомагає позбутися безсоння. Дивитися на блакитне море, 
чути звук хвиль - усе це створює позитивні відчуття, емоції 
та поліпшує самопочуття . 
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теся до виходу з транспорту. Виходьте з транспорту 
тільки тоді, коли він повністю зупиниться. Допома
гайте виходити маленьким дітям, людям похилого 
віку та людям з інвалідністю. 

Людина може бути джерелом небезпеки, своїми 
діями або, навпаки, бездіяльністю може створити 
для себе та оточуючих реальну загрозу життю. Тому 
потрібно вміти передбачати можливі небезпеки й 
завчасно усувати причини та 1хн1 загрози. 

Завжди будьте ввічливими й уважними, не ство
рюйте незручностей людям, які вас оточують. 

Чому потрібно бути обережними під час зустрічі з тва
ринами-безхатьками? 

Обговоріть у групах, як потрібно діяти, якщо вкусила 
одна із зображених комах або кліщ. 

Бджола Оса Джміль Кліщ

Пам'ятайте, <<бджола пригощає, але й кусає)>. 

Висновок 

Наше життя і безпека залежать від відпові
дального ставлення до себе й оточуючих. До

тримання правил безпеки в школі, удома, на вулиці, 

в громадських місцях повинно стати важливою час
тиною вашого життя. 

Чи знаєте ви, хто такі вогнеборці? За ключовими сло
вами відшукайте в інтернеті та перегляньте мультиплі
каційний фільм «Вперед, вогнеборці!» із серії «Корисні 
поради». 
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Проаналізуйте процес виготовлення багета (булки). 
Відкрийте для себе всі етапи хлібопекарської справи. 
Чому тісту потрібен «відпочинок»? За допомогою звер
тайтеся до додаткових джерел. 

Замішування 

0 

в 

, - ·
.

Підготовка 
до продажу 

Тісто 
«відпочиває» 

Випікання 

Поділ на 
порції 

Тісто 
«відпочиває» 

Тісто Тісту 
«відпочиває» надають форму 

Багет - це довга й невелика в діаметрі булка білого 
хліба, м'якого всередині, і обов'язково з хрусткою ско
ринкою, іноді присипаного борошном чи якимось на
сінням. 

Підготуйте мIнIпроєкт «Старовинні українські страви» 
(за вибором). Відшукайте в додаткових джерелах ін
формацію про одну з українських старовинних страв та 

рецепт її приготування. Презентуйте дослідження своїм рід
ним. Запропонуйте їм приготувати цю страву. 

Куліш Коцюрба Токан 

Об'єднайтеся в пари/групи. Поділіться своїм досвідом 
щодо допомоги дорослим готувати страви. Які страви 
ви можете приготувати самостійно? 

Чи змінюються продукти харчування зі зміною пори 
року? Як саме? Поясніть. 

Відгадайте загадки. 

Морква, біб і цибулина, 
бурячок і капустина, 
ще й картопля - шусть у горщик. 
Ну й смачний ми зварим 

Довго з тіста їх ліпили, 
у окроп1 поварили. 
Потім дружно ласували, 
ще й сметанки додавали. 

1. Коли так кажуть: «аж пальчики оближеш!». Чи можна
облизувати пальці?
2. З'ясуйте, для якої їжі характерні такі характеристики.

Здорова чи шкідлива така їжа? 
Швидко готується, здебільшого з'їдається на ходу, цю 

їжу полюбляє молодь, містить багато підсилювачів смаку, 
можна швидко дістати. 

Висновок 

Здорове харчування допомагає вашому тілу 
рости й зміцнюватися. Національна кухня -

невід'ємна складова культури народу. Українська 
кухня популярна в усьому світі. Вона відображає 
характер нашого народу. 

Чи знаєте ви, що... вареники 
найпопулярніша страва української ді
аспори. Вареник навіть увіковічнили в 

камені в Канаді. На центральній площі міста 
Глендон височіє пам'ятник варенику, який 
вважають офіційним символом міста! Кулі
нарний постамент виготовлено з каменя за
ввишки 9 метрів, і важить він майже З тонни . 
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• вживати ІЖУ невеликими порцІями - три
чотири рази на день. 

Дітям і підліткам шкідливо захоплюватися схуд
ненням. Це може призвести до серйозних захворю
вань та слабкості організму. Водночас людина із 
зайвою масою тіла також має нездоровий вигляд та 
часто хворіє. 

/І' Виготовте макети овочів і фруктів «�ітамін
_
на �омпанія».

Вам знадобляться: кольоровии папІр І картон, 
кольорові олівці або фломастери, простий олівець, 
клей ПВА та ножиці. 

• • 

Виконуйте послідовно. 
1. Виготовте шаблон деталі для виготовлення

макета овоча або фрукта (оберіть за бажанням). 

2. Розмістіть шаблон на папері потрібного ко
льору з виворітного боку та обведіть його. Виріжте 
необхідну кількість деталей. 

' � . . 

3. За допомогою клею з єднаите всІ деталІ.
4. Намалюйте очі, ніс та рот на макеті.
5. Виготовте основу для макета (це може бути

коло діаметром 16 см). 
6. Виготовте <<ніжки>> макета. Для цього з' єд

найте по два кола між собою. 
7. Приклейте <<ніжки>> до макетів і до основи.

8. Розмістіть виготовлені макети на столІ. Роз
робіть рекламу свого овоча або фрукта, підкресліть 

його користь для людини. Поміркуйте, чому макет 
має назву <<Вітамінна компанія>>. 

Висновок 

Для здорового харчування їжа має бути різно
манітною та надходити в організм у достат

НІИ кількості. Правильне харчування забезпечує 
організм усіма поживними речовинами. Не слід пе
реїдати. Фрукти та овочі є основою здорового хар
чування. 

Чи знаєте ви, що ... моркву спочатку вирощували не 
заради солодкого кореня, а для отриман�я ароматної
зелені та зерен, які використов�вали як л1ки та спец11

__. Португальці, наприклад, виробляють I продають мор�вянии
джем. Німці та французи вважають соуси з моркви дел1катес
ними. 

\ 

• •















і
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1. Чому кольорова газована вода, чипси, сухарики шкід
ливі для організму? Чи доводилося вам самим відмов
лятися від шкідливих продуктів та ще й переконувати у
цьому ваших друзів?

2. Пригадайте, яку інформацію повинно містити упак6вання. З
якою метою на упак6ванні вказують термін придатності?

Відшукайте інформацію про якість продукту на упа
к6ванні (за вашим вибором). 

Припустіть, які є ризики, якщо придбати харчовий про
дукт із пошкодженим упак6ванням. 

З яких матеріалів виготовляють упак6вання? Пригадай
те, який матеріал має найменший/найдовший термін 
розкладання. Чому важливо сортувати сміття? 

-

. � Пригадайте, з якою метою потрібно йти в магазин з го
�� тов им списком продуктів. У чому його користь? 

У ваших родинах купують продукти, які ко
рисні для вашого організму. Для того щоб захисти
ти себе та родину від небезпечних продуктів, варто 
керуватися такими правилами. 

• • •

Обирайте якісні продукти, на упак6ванні яких 
зазначена повна інформація про продукт. 

Надавайте перевагу якості продукту, а не його бренду. 
Дорожче ми платимо саме за бренд, а не за якість 

продукту. 
--

Звертайте увагу на зовнішній вигляд покупки. 
Деформоване упаковання або неприродний запах -

перші ознаки, які вказують, що товар зіпсувався. 

Пам'ятайте, що будь-який продукт має термін 
зберігання, після закінчення якого продукт не можна 

споживати. 

Бренд - назва фірми, компанії або виробника товару. 
Це слово походить від давньонорвезького, що озна
чає «ставити клеймо». 

Висновок 

Дуже важливо навчитися робити правильний 
► вибір, тобто знаходити найкращий варіант

розв'язання проблеми. 
Реклама є найдієвішим засобом впливу на здій

снення покупки. Якщо ви цінуєте своє здоров'я, 
намагаєтеся правильно харчуватися 1 хочете знати, 
що потрапило до вас у тарілку, виробіть звичку за
вжди звертати увагу на етикетки. 

Чи знаєте ви, що ... у бразильському місті Сан-Паулу 
немає зовнішньої реклами. У 2007 році в місті поча
лася програма з боротьби із забрудненням. Ось тоді й 

було ухвалено рішення позбутися усіх вивісок і банерів . 

• • 



ЗМІСТ

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
ЯКА ЦІНА ЗДОРОВ’Я

ЧИ ВМІЄМО МИ СПІЛКУВАТИСЬ

ЯК ЗМІЦНЮВАТИ СВОЄ ЗДОРОВ’Я

ЧОМУ ВАЖЛИВО ПОЄДНУВАТИ ПРАЦЮ І ВІДПОЧИНОК 

ЯК ДОТРИМУВАТИСЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ В ШКОЛІ, 

В ПОБУТІ, ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

ЧИ МОЖЕМО МИ СЕБЕ ЗАХИСТИТИ

ЯК ХАРЧУВАННЯ ВПЛИВАЄ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

ЧИМ КОРИСНА ЇЖА

ЧИ МОЖЕ ЇЖА СТАТИ ПРИЧИНОЮ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 

ЩО ВПЛИВАЄ НА НАШ ВИБІР

НАЗАД





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 2. Здоровий спосіб життя


ЧИ МОЖЕМО МИ СЕБЕ ЗАХИСТИТИ (с. 90-93)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/fVpKLGayZAQ – Основні правила власної кібербезпеки для дитини
https://youtu.be/JT_JqE0jxew – Безпека в інтернеті (Київстар)
https://youtu.be/1c6RMovuir0 – Безпека в інтернеті для дітей
https://youtu.be/ypVAqanYe-g – Корисні підказки 2. Увага! Інтернет!


https://youtu.be/mMRm09SLhr0?list=PLIappPLAjQQf9RM2k8D8iNYuttbzKRIgw – Приватна 
та публічна інформація. Захист особистої приватної інформації (Моя улюблена 
інформатика)
https://youtu.be/ddJDA7wmjMk?list=PLIappPLAjQQf9RM2k8D8iNYuttbzKRIgw – Правила 
безпечної роботи в інтернеті. Інформація для дітей та для дорослих (Моя улюблена 
інформатика)


 ВІДЕОУРОКИ:







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/16946102 – Знайди слова
https://learningapps.org/14099515 – Інформаційна безпека (знайди слова)
https://learningapps.org/11974774 – Особиста та публічна інформація
https://learningapps.org/10646208 – Безпечний інтернет
https://pustunchik.ua/ua/online-school/it-technology/mediagramotnist-jak-rozpiznaty-fejk – 
Медіаграмотність (Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/konfidenciynist-danih-privatna-informaciya-634290.html
https://vseosvita.ua/test/internet-korystuisia-bezpechno-97011.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
https://youtu.be/Y_BpBmH5DmY 


РУХАНКИ





		Пустая страница

		Пустая страница



		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 2. Здоровий спосіб життя


ЧИ МОЖЕ ЇЖА СТАТИ ПРИЧИНОЮ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ (с. 106-109)


НАЗАД


https://youtu.be/hd_kEZEHkdo – Гігієна для дітей: як уберегтися від злих мікробів?
https://youtu.be/_Rjs5zpCuNI – Про коронавірус дітям
https://youtu.be/kLtRxlIrXcw – Як захистити себе від коронавірусу. Поради для дітей
https://youtu.be/TDFRRGZe8zs?list=PLshJpmmXcDiTDjMon8Fd9qz2JxEzoZIbd – 
Мультфільм «Здоров’я»
https://youtu.be/s6u14X1VrJI – Клітина проти вірусу. Битва за здоров'я
https://youtu.be/RWE2NDl65gM?list=PLshJpmmXcDiRCBf3grquj08YDV0nUt-Eq – 
Вакцинація – запорука здоров'я дитини


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/LA_3qfSn79Y – Корисні та шкідливі мікроорганізми (Г. Аксьонова)
https://youtu.be/ZKTg_-268Fg?list=PLPQohM9_OW_L6kV5gN3vIhiXl9PUwPDNz – 
Бактерії: друзі чи вороги природи? (Навчайся із задоволенням)


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-nutrition – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/3540022 – Догляд за ротовою порожниною
https://learningapps.org/13854980 – Стоп, коронавірус!
https://learningapps.org/5806854 – Імунітет
https://pustunchik.ua/ua/online-school/health/yak-ne-zakhvority-vzymku-5-krokiv-do-
mitsnoho-imunitetu – Як не захворіти взимку (Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://vseosvita.ua/test/yak-zakhystyty-sebe-vid-covid-19-115904.html
https://naurok.com.ua/test/koronavirus-262085.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
https://youtu.be/Y_BpBmH5DmY 


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 2. Здоровий спосіб життя


ЧИ ВМІЄМО МИ СПІЛКУВАТИСЬ (с. 68-71)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/TDZjGTakKLs – Що таке «Нетикет»?
https://youtu.be/rD2EHMiGZmY – Мережевий етикет
https://youtu.be/BCfCONHJAVU – Чи вміємо ми спілкуватися?
https://youtu.be/HF_Opj7YU7Y – Нетикет в інтернеті
https://youtu.be/CGpGaJQ_OLI – Емоджі – тренд чи нова мова?
https://youtu.be/_q7Sup1veaU?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Правила безпечної поведінки дітей в інтернеті. Корисні поради від Vega!


https://youtu.be/DahNpdqIekw – Правила безпечного користування інтернетом. 
Мережевий етикет (Моя улюблена інформатика)
https://youtu.be/qm-emBdSs7M?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Інформатика, 3 клас. Культура спілкування в інтернеті (Н. Коваль)
https://youtu.be/N1-lbvklVz8 – Нетикет: про ввічливість у віртуальному  просторі


 ВІДЕОУРОКИ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-comliteracy-klas3-skills-sortpop – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/4547442 – Безпечний інтернет
https://learningapps.org/13524758 – Правила нетикету
https://pustunchik.ua/ua/online-school/it-technology/kiberbezpeka-spilkujsia-z-zadovolenniam – 
Безпека в інтернеті: спілкуйся із задоволенням! (Дитячий портал «Пустунчик»)
https://osvitanova.com.ua/posts/2289-7-multfilmiv-dlia-shkoliariv-pro-internet-zalezhnist – 
7 мультфільмів для школярів про інтернет-залежність


Тести
https://naurok.com.ua/test/osnovi-zdorov-ya/klas-3?storinka=6 
https://naurok.com.ua/test/viktorina-scho-ya-znayu-pro-zdoroviy-sposib-zhittya-506153.html
https://naurok.com.ua/test/zdoroviy-sposib-zhittya-183228.html
https://naurok.com.ua/test/scho-tobi-neobhidno-dlya-zhittya-551470.html


 https://vseosvita.ua/test/perevir-sebe-liudyna-ta-ii-zdorovia-182895.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 2. Здоровий спосіб життя


ЧИМ КОРИСНА ЇЖА (с. 100-105)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/S2A-_VC4WWU?list=PLshJpmmXcDiTDjMon8Fd9qz2JxEzoZIbd – 
Корисні підказки. Смачні та корисні
https://youtu.be/dyObTkU4NxE?list=PLshJpmmXcDiTDjMon8Fd9qz2JxEzoZIbd – 
Мультфільм про раціональне харчування
https://youtu.be/pcMMdWzQ5hQ – А що, як пити лише содову
https://youtu.be/rX4r-J85phg – Якби тварини їли фастфуд


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/OL_sSQFM0gE?list=PLFr8eCuQr2MCkypri4Cdj7IXcMfztuLae – Їжа та 
здоров’я (Г. Аксьонова)
https://youtu.be/aHmlAN8AfDg?list=PLPQohM9_OW_L6kV5gN3vIhiXl9PUwPDNz – 
Поживні речовини: білки, жири, вуглеводи та вітаміни (Навчайся із задоволенням)
https://youtu.be/DWbZXGdP8zE – Принципи здорового харчування (Все для вчителя)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-nutrition – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/9643710 – Корисна та шкідлива їжа
https://learningapps.org/10578322 – Українські страви
https://learningapps.org/10310557 – Що із чого зроблено?
https://learningapps.org/10594279 – Збери кошик на Великдень
https://learningapps.org/12073354 – Від зернятка до хлібини
https://pustunchik.ua/ua/online-school/health/superfud-izha-maibutnoho – 
Суперфуд – їжа майбутнього (Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/dlya-chogo-mi-mo-371.html 
https://vseosvita.ua/test/kharchuiemosia-pravylno-96356.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
https://youtu.be/Y_BpBmH5DmY 
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ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Очікувані результати  навчання з  індексами ТОП 


Учень / учениця:


Навчальна діяльність


РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я


НАЗАД


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


25-26


Тема 2. Здоровий спосіб життя 


ЯКА ЦІНА 
ЗДОРОВ’Я
П-(С.50-56)
З-(С.21-22)


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, 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];
називає умови здорового способу життя (харчування, 
турбота про здоров’я, уникнення шкідливих звичок) 
[3 СЗО 2.3], [3 СЗО 3.1], [3 СЗО 3.3];
розповідає про себе, свої захоплення; прагне до 
акуратності [3 ГІО 6.1];
називає правила поведінки у сім’ї, школі, громаді 
[3 СЗО2.3], [3 ГІО8.1], [3 ГІО 8.2];
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).
• Моделювання способів
поведінки чуйного ставлення 
до старших та інших членів 
сім’ї.
• Розв’язання
прогностичних задач 
«Що буде, якщо …»  
(ситуації вибору)
Практичні роботи 
• Обговорення правил
поведінки, прийнятих у 
класі, школі, місцевій 
громаді.







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки; 
встановлює взаємозв’язки в соціальному житті (між 
вчинком і наслідком, порушенням правил і 
відповідальністю); передбачає наслідки своїх вчинків 
[3 СЗО 1.4];


Виготовлення 
квітів з паперу. 
«Квіти дарують 
радість»
П-(С. 55)
А-(С. 53-54)


Практична робота
• Виготовлення квітів з
паперу. «Квіти дарують 
радість».
(Робота з папером. 
Безпечні прийоми праці 
під час роботи з 
ножицями.)


розрізняє предмети побуту в традиційному і сучасному 
інтер’єрі, матеріали, з яких вони зроблені [3 ТЕО 1.3];
вибирає і аналізує конструкцію обраного предмета 
побуту для виготовлення макету [3 ТЕО 1.1; 1.3; 1.4];
створює поетапно макет предмета побуту за 
зображеннями, зразком, описом або власним задумом 
[3 ТЕО 1.4];
пояснює культурне розмаїття українського суспільства, 
місцеві традиції [3 ТЕО 1.4; 2.2];
аналізує інформацію з різних джерел (підручник, 
фотографії, каталоги, посібники, комп’ютерні 
програми, інтернет-ресурси, музеї, фільми тощо) 
[3 ТЕО 1.4; 2.2]; 
застосовує творчі методи проєктування – переносить 
форми природних і рукотворних об’єктів на власну 
модель (метод біоніки) [3 ТЕО 1.4];
описує модель спроєктованого виробу [3 ТЕО 1.2; 1.4];
обґрунтовує потребу допомагати іншим, робити 
корисні справи, подарунки, дбайливо ставитися до 
природного середовища [3 ТЕО 1.1; 1.5; 3.2];


• Моделювання
(інсценізація) поведінки (з 
опорою на ситуації 
реального життя).
• Виготовлення квітів з
паперу. «Квіти дарують 
радість».
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28-29


ЯК 
ЗМІЦНЮВАТИ 
СВОЄ 
ЗДОРОВ’Я 
П-(С.59-63) 
З-(С.25)


знає, що спільного та чим відрізняється людина від 
інших живих істот (мислення, мова, праця, спілкування і 
взаємодія з іншими людьми) [3 ГІО 2.2];
володіє найпростішими гігієнічними навичками, 
навичками самообслуговування [3 СЗО 2.3], [3 СЗО 4.5];
називає умови здорового способу життя (харчування, 
турбота про здоров’я, уникнення шкідливих звичок) 
[3 СЗО 2.3], [3 СЗО 3.1], [3 СЗО 3.3];
розуміє значення води, повітря, світла, тепла для 
організмів [3 ПРО 1.4] [3 ПРО 1.5], [3 ПРО 1.6], 
[3 ПРО 2.1];
називає правила поведінки у сім’ї, школі, громаді 
[3 СЗО2.3], [3 ГІО8.1], [3 ГІО 8.2];
усвідомлює свою належність до українського суспільства; 
необхідність толерантних взаємин між людьми
[3 ГІО 7.1];
має уявлення про свою приналежність до України 
[3 ГІО 8.3];


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


27


ЧИ ВМІЄМО 
МИ 
СПІЛКУВА-
ТИСЬ
(за допомогою 
комп’ютера)
П-(С.56-58)
З-(С.5-6 
вкладки)


аргументує неприпустимість порушення приватного 
простору [3 ГІО 2.3];
бере участь в обговоренні правил поведінки; 
аргументує їх доцільність на прикладах [3 ГІО 2.3];
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];


Практична робота з 
комп’ютером.







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


розпитує старших і збирає інформацію про свій край, 
про минуле, історії назв [3 ГІО 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];
обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки; 
встановлює взаємозв’язки в соціальному житті (між 
вчинком і наслідком, порушенням правил і 
відповідальністю); передбачає наслідки своїх вчинків; 
[3 СЗО 1.4];
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];
презентує інформацію про природу у вигляді 
повідомлення, малюнку, схеми, презентації тощо 
[3 ПРО 2.2];
формулює з допомогою вчителя висновок за 
результатами виконання дослідження; аналізує 
виконання дослідження, виявляє помилки, пропонує 
способи їх виправлення [3 ПРО 1.5];
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ЧОМУ 
ВАЖЛИВО 
ПОЄДНУВАТИ 
ПРАЦЮ І 
ВІДПОЧИНОК 
П-(С.64-67) 
З-(С.26-27)


Виготовлення 
гри 
«Лабіринт»
П-(С.66-67)
А-(С. 55)


знає, що спільного та чим відрізняється людина від інших живих істот 
(мислення, мова, праця, спілкування і взаємодія з іншими людьми) [3 ГІО 2.2];
володіє найпростішими гігієнічними навичками, навичками 
самообслуговування [3 СЗО 2.3], [3 СЗО 4.5]; 
називає умови здорового способу життя (харчування, турбота про здоров’я, 
уникнення шкідливих звичок) [3 СЗО 2.3], [3 СЗО 3.1], [3 СЗО 3.3];
дотримується правил шкільного розпорядку; правил поведінки під час 
шкільних і громадських заходів [3 ГІО 2.3];
володіє прийомами планування робочого часу, тренування уваги [3 СЗО 4.1]; 
розуміє значення води, повітря, світла, тепла для організмів [3 ПРО 1.4] 
[3 ПРО 1.5], [3 ПРО 1.6], [3 ПРО2.1]; 
розповідає про себе, свої захоплення; 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];
обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки; встановлює 
взаємозв’язки в соціальному житті (між вчинком і наслідком, порушенням 
правил і відповідальністю); передбачає наслідки своїх вчинків [3 СЗО 1.4];


раціонально використовує час та матеріали, зокрема і вторинні 
[3 ТЕО 3.1;3.2];
аналізує свої помилки, за можливості виправляє їх [3 ТЕО 1.5];
виявляє повагу до авторства власних робіт та інших осіб [3 ТЕО 1.5];
оцінює свою комунікативну діяльність, досягнення, труднощі [3 ТЕО 1.5];
долучається спільно з рідними та друзями до доброчинної діяльності в 
групах із власноруч створеними виробами [3 ТЕО 2.2; 4.1];
дотримується правил спільної роботи в групі [3 ТЕО 1.5; 1.4];
виявляє толерантність, милосердя, повагу до інших [3 ТЕО 1.1; 1.5];
розрізняє професії за сферами життєдіяльності [3 ТЕО 1.1; 2.1];


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


Практична робота 
• Демонстрація
фізичних вправ для 
поліпшення дихання.


Практична робота
• Виготовлення гри
«Лабіринт».
(Розмічання основи для 
гри. Виготовлення 
деталей. Вторинне 
використання 
матеріалів.)
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ЯК ДОТРИМУ-
ВАТИСЯ 
ПРАВИЛ 
БЕЗПЕКИ В 
ШКОЛІ, 
В ПОБУТІ, 
ГРОМАД-
СЬКИХ 
МІСЦЯХ
П-(С.67-73)
З-(С.28-29)


32-33


називає правила поведінки у сім’ї, школі, громаді
[3 СЗО2.3], [3 ГІО8.1], [3 ГІО 8.2];
називає об’єкти громадського простору своєї місцевості 
[3 ГІО 2.1];
бере участь в обговоренні правил поведінки у 
громадському транспорті, кінотеатрі, бібліотеці та ін., 
аргументує їх доцільність на прикладах [3 ГІО 2.3];
описує поведінку тварин на основі власних 
спостережень та інформації, отриманої з додаткових 
джерел [3 ПРО 1.4] [3 ПРО 1.5], [3 ПРО 1.6], [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).
• Моделювання способів
безпечної поведінки. 
• Розв’язання
прогностичних задач
«Що буде, якщо ...»  
(ситуації вибору).
• Обговорення правил
поведінки, прийнятих у 
класі, школі, місцевій 
громаді. 


ЧИ 
МОЖЕМО 
МИ  СЕБЕ 
ЗАХИСТИТИ
П-(С.73-75)
З-(С. 7-9 
вкладки)


виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими у різних  ситуаціях 
(навчання, гра) [3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];
демонструє ставлення до приватної власності своєї та 
інших як до цінності [3 ГІО 2.2];
розуміє сутність правопорушень як порушень прав 
інших людей [3 ГІО 6.2];
міркує на цю тему, наводить приклади [3 ГІО 4.1];
обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки; 
встановлює взаємозв’язки в соціальному житті (між 
вчинком і наслідком, порушенням правил і 
відповідальністю); 
передбачає наслідки своїх вчинків [3 СЗО 1.4];


Практично орієнтовані 
завдання


34-35
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ЯК  
ХАРЧУВАННЯ 
ВПЛИВАЄ НА 
ЗДОРОВ’Я 
ЛЮДИНИ
П-(С.76-81) 
З-(С.30-31)


володіє найпростішими гігієнічними навичками, навичками 
самообслуговування [3 СЗО 2.3], [3 СЗО 4.5];
називає умови здорового способу життя (харчування, турбота про здоров’я 
[3 СЗО 2.3], [3 СЗО 3.1], [3 СЗО 3.3];
розповідає про себе, свої захоплення; прагне до акуратності [3 ГІО 6.1];
називає правила поведінки у сім’ї, школі, громаді; [3 СЗО2.3], [3 ГІО8.1], 
[3 ГІО 8.2];
виявляє інтерес до пізнання і збереження традицій [3 ГІО 7.1];
виявляє патріотичні почуття, шанобливе ставлення до символів держави 
традицій і звичаїв твого краю [3 ГІО 8.3];
виявляє пізнавальну активність на уроках [3 СЗО 4.1];
співпрацює і взаємодіє з іншими у різних  ситуаціях (навчання, гра) 
[3 СЗО 2.3], [3 ГІО 8.1];
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];
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];
визначає самостійно або у групі, що необхідно для проведення 
дослідження (обладнання, інформація тощо) [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];
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 у результаті проведення досліджень [3 ПРО 2.1];


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Тренування уваги,
пам’яті (прийоми, 
алгоритми, вправи).
• Моделювання способів
поведінки чуйного 
ставлення до старших та 
інших членів сім’ї.
• Розв’язання
прогностичних задач 
«Що буде, якщо … 
»  (ситуації вибору)


Практичні роботи 
• Виконання
експерименту 
«Послухаємо своє тіло».
• Виконання міні-проєкту
«Як з’явився перший 
вареник».







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


38-39


ЧИМ 
КОРИСНА 
ЇЖА
П-(С.81-86) 
З-(С.32-33)


Виготовлення 
макетів овочів 
і фруктів 
«Вітамінна 
компанія»
П-(С.85)
А-(С. 56-60)


володіє найпростішими гігієнічними навичками, навичками 
самообслуговування [3 СЗО 2.3], [3 СЗО 4.5];
називає умови здорового способу життя (харчування, турбота про 
здоров’я [3 СЗО 2.3], [3 СЗО 3.1], [3 СЗО 3.3];
має уявлення про організми – тіла живої природи: рослини, тварини 
[3 ПРО 1.1];
виявляє інтерес до пізнання і збереження традицій [3 ГІО 7.1];
ділиться інформацією з іншими щодо вживання достатньої кількості 
води щодоби,  користі прогулянок на свіжому повітрі [3 ПРО 2.2];
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];
обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки; встановлює 
взаємозв’язки в соціальному житті (між вчинком і наслідком, 
порушенням правил і відповідальністю); передбачає наслідки своїх 
вчинків [3 СЗО 1.4];
формулює припущення [3 ПРО 1.2];


аналізує свої помилки, за можливості виправляє їх [3 ТЕО 1.5];
виявляє повагу до авторства власних робіт та інших осіб [3 ТЕО 1.5];
оцінює свою комунікативну діяльність, досягнення, труднощі 
[3 ТЕО 1.5];
долучається спільно з рідними та друзями до доброчинної діяльності в 
групах із власноруч створеними виробами [3 ТЕО 2.2; 4.1];
дотримується правил спільної роботи в групі [3 ТЕО 1.5; 1.4]; 
виявляє толерантність, милосердя, повагу до інших [3 ТЕО 1.1; 1.5]; 
розрізняє професії за сферами життєдіяльності [3 ТЕО 1.1; 2.1];


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


Практична робота 
• Створення щоденного 
меню з опорою на 
«піраміду» харчування.


Практична робота
• Виготовлення макетів 
овочів і фруктів 
«Вітамінна компанія».
(Безпечні прийоми праці 
при роботі з ножицями. 
Вирізування деталей 
виробів з паперу по 
кривих лініях.)







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


40


ЧИ МОЖЕ 
ЇЖА СТАТИ 
ПРИЧИНОЮ 
ІНФЕКЦІЙ-
НИХ ХВОРОБ
П-(С.86-89)
З-(С.34)


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];
називає умови здорового способу життя (харчування, 
турбота про здоров’я, уникнення шкідливих звичок) 
[3 СЗО 2.3], [3 СЗО 3.1], [3 СЗО 3.3];
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];
називає правила поведінки ву сім’ї, школі, громаді 
[3 СЗО2.3], [3 ГІО8.1], [3 ГІО 8.2];
розуміє почуття відповідальності перед родиною 
[3 ГІО 6.2];
обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки; 
встановлює взаємозв’язки в 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];
формулює припущення [3 ПРО 1.2];


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







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


41-42 
ЩО 
ВПЛИВАЄ 
НА НАШ 
ВИБІР
П-(С.90-95)
З-(С.35-37)


знає, що спільного та чим відрізняється людина від інших живих істот 
(мислення, мова, праця, спілкування і взаємодія з іншими людьми) 
[3 ГІО 2.2];
називає риси характеру, які сприяють і які заважають досягненню 
успіху в житті, спілкуванню з іншими [3 ГІО 8.2];
пояснює, як досягнення мети залежить від наполегливості й 
старанності [3 ГІО 7.2];
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];
розуміє почуття відповідальності перед родиною [3 ГІО 6.2];
розуміє переваги доброго ставлення до інших на прикладах вияву 
таких якостей: чесність, доброзичливість, подільчивість, 
працьовитість, ввічливість на противагу хитрощам, байдужості, 
жадібності, лінощам, безкультурності [3 СЗО 1.4];
бере участь в обговоренні правил поведінки в громадському 
транспорті, кінотеатрі, бібліотеці та ін., аргументує їхню доцільність 
на прикладах [3 ГІО2.3];
формулює припущення [3 ПРО 1.2].


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Тренування уваги, 
пам’яті (прийоми, 
алгоритми, вправи).
• Моделювання способів 
поведінки чуйного 
ставлення до старших та 
інших членів сім’ї.
• Розв’язання 
прогностичних задач 
«Що буде, якщо … 
»  (ситуації вибору)


Практичні роботи 
• Обговорення правил 
поведінки, прийнятих у 
класі, школі, місцевій 
громаді. 
• Моделювання 
(інсценізація) поведінки 
у громадських місцях (з 
опорою ситуації 
реального життя).





		back_Plan: 








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 2. Здоровий спосіб життя
ЯКА ЦІНА ЗДОРОВ’Я (с. 61-67)


НАЗАД


https://youtu.be/8iecAWORKQs – Здоров’я – найцінніший скарб!
https://youtu.be/oS3uXE5hC98?list=PLFr8eCuQr2MCkypri4Cdj7IXcMfztuLae – Здоровий спосіб життя
https://youtu.be/QEPvIO4YhDc – Казка про здоровий спосіб життя
https://youtu.be/M3An8uibz44 – Звички та здоров’я 
https://youtu.be/aDoi-m9TNhY?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Шкідливі звички (Все 
для вчителя)
https://www.youtube.com/watch?v=kUY-QzskELk – Корисні підказки 2. Школа доброго настрою


https://youtu.be/Vl69YH6nMFI – Здоровий спосіб життя (Навчайся із задоволенням)
https://youtu.be/TACyBfjLVWE – Яка ціна здоров’я? (І. Чубенко)
https://youtu.be/StOrBpHX3zs – Природознавство, 3 клас. Здоровий спосіб життя


ВІДЕО:


 ВІДЕОУРОКИ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-emotional_intellect-klas3-skills-sortpop – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки https://
learningapps.org/1408599 – Позитивні й негативні емоції
https://learningapps.org/4282015 – Залежність здоров’я від звичок
https://learningapps.org/4178503 – Здоровий спосіб життя
https://pustunchik.ua/ua/online-school/health/jak-navchytysia-sluhaty-svoje-tilo – Як 
навчитися чути своє тіло? (Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/osnovi-zdorov-ya/klas-3?storinka=6 
https://naurok.com.ua/test/viktorina-scho-ya-znayu-pro-zdoroviy-sposib-
zhittya-506153.html
https://naurok.com.ua/test/zdoroviy-sposib-zhittya-183228.html
https://naurok.com.ua/test/scho-tobi-neobhidno-dlya-zhittya-551470.html
https://vseosvita.ua/test/perevir-sebe-liudyna-ta-ii-zdorovia-182895.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





		Пустая страница

		Пустая страница



		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 2. Здоровий спосіб життя


ЯК ДОТРИМУВАТИСЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ В ШКОЛІ, 
В ПОБУТІ, ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ (с. 82-89)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://www.youtube.com/watch?v=-F-bMZhaK-M – Корисні підказки 2. Помузеймося!?
https://youtu.be/mDDzgKQ9e0U – Корисні підказки. Сам удома
https://youtu.be/K57d2xltln8 – Абетка безпеки для дітей
https://youtu.be/wnjN8_RG2Dc – Правила безпеки
https://youtu.be/ueVvFXSep4U – Обов’язки пішоходів під час руху
https://youtu.be/q5s3RTvYbWE – «Фокс і Трот поспішають на допомогу», 1 серія «Поводження з 
електроприладами»
https://youtu.be/FgLhpT9p0u0 – «Фокс і Трот поспішають на допомогу», 2 серія «У супермаркеті»
https://youtu.be/xwzKBLyo4vw – «Фокс і Трот поспішають на допомогу», 3 серія «Небезпечна вода»
https://youtu.be/bRezik8LHtA – «Фокс і Трот поспішають на допомогу», 4 серія «Пожежа»


https://youtu.be/CIHA2ZRzJ6U – Як дотримуватися правил безпеки в школі,
 у побуті, у громадських місцях (О. Фісовська)


 ВІДЕОУРОКИ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-free-health-klas3-skills – Розвиток дитини. Практичні 
завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/7517641 – Назви громадських місць
https://learningapps.org/10313768 – Громадські місця
https://learningapps.org/11515013 – До кого звертатись у небезпечних ситуаціях
https://learningapps.org/9082906 – Основні правила поведінки при зустрічі зі свійськими та дикими 
тваринами
https://learningapps.org/10594279 – Збери кошик на Великдень
https://learningapps.org/13484498 – Читаємо розклад автобусів
https://pustunchik.ua/ua/online-school/etiquette-for-kids/iak-povodytysia-v-hromadskomu-transporti – 
Як поводитись у громадському транспорті? (Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/pravila-dorozhnogo-ruhu-309795.html
https://naurok.com.ua/test/oberezhno-vitik-gazu-303634.html
https://naurok.com.ua/test/bezpechne-dovkillya-103434.html
https://vseosvita.ua/test/sam-sobi-riatuvalnyk-14263.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
https://youtu.be/Y_BpBmH5DmY 


РУХАНКИ
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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 2. Здоровий спосіб життя


ЯК  ХАРЧУВАННЯ ВПЛИВАЄ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ (с. 94-99)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/tSGOoU9Zubw – Чому ми їмо зіпсовану їжу
https://youtu.be/m1P6-IQV0-g – Відеорозвідка «Українські страви – символи країни»
https://youtu.be/igW5xtFHhuI – Що їли на Русі? Історія української кухні / Про борщ та вареники
https://youtu.be/62YizChfLaE – Найкорисніші українські страви
https://youtu.be/ENQRezGBm4U?list=PLrqdXyrtSSRWD64Yvkv-CLsnm1iLrgrPw – Кутя – символ урожаю
https://youtu.be/8RiyQjuQ62k?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt – Старовинні орнаменти та 
символи писанок – наші! (Це наше і це твоє)


ВІДЕОУРОКИ:


https://youtu.be/XOJY67KfCFo – Як харчування впливає на здоров’я людини (І. Чубенко)
https://youtu.be/lyIdqUs0Go0 – Природознавство 3 клас Що корисно їсти (М. Ляшук) 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-iresearch-klas3-nutrition – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/9643710 – Корисна та шкідлива їжа
https://learningapps.org/10578322 – Українські страви
https://learningapps.org/10310557 – Що із чого зроблено?
https://learningapps.org/10594279 – Збери кошик на Великдень
https://learningapps.org/12073354 – Від зернятка до хлібини
https://pustunchik.ua/ua/online-school/health/superfud-izha-maibutnoho – 
Суперфуд – їжа майбутнього (Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/dlya-chogo-mi-mo-371.html 
https://vseosvita.ua/test/kharchuiemosia-pravylno-96356.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
https://youtu.be/Y_BpBmH5DmY 


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 2. Здоровий спосіб життя


ЩО ВПЛИВАЄ НА НАШ ВИБІР (с. 110-115)


НАЗАД


https://youtu.be/V7ySPf68umI – Фінансова грамотність. Базові економічні концепції 
(матеріал для вчителя)
https://youtu.be/7DGxvkdqWRA – Маніпуляції в рекламі (матеріал для вчителя)
https://youtu.be/Y6pBKMgg4rg – Фінансова грамотність. Фактори впливу на 
фінансові рішення. Вплив реклами (матеріал для вчителя)
https://youtu.be/lqOGRtpq3ow – Корисні підказки. Один день дорослого життя
https://youtu.be/AIeZL-RMeZ8 – Про права споживача – дітям
https://youtu.be/thy40RBAW6I – ЕКО ПЛЮСПЛЮС. Сортування


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-financial_literacy-klas3-skills – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/6334993 – Вірю – не вірю
https://learningapps.org/8889315 – Уважний покупець
https://learningapps.org/6498202 – Мій перший мільйон
https://dalistrategies.com/ua/15-czikavih-faktiv-pro-reklamu-pro-yaki-vi-navryad-chi-chuli/ – 
Цікаві факти про рекламу







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
https://youtu.be/Y_BpBmH5DmY 


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 2. Здоровий спосіб життя


ЯК ЗМІЦНЮВАТИ СВОЄ ЗДОРОВ’Я (с. 72-77)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/N0Dlq3HQeVg?list=PLrqdXyrtSSRWD64Yvkv-CLsnm1iLrgrPw – 
Прислів’я і приказки про здоров’я
https://youtu.be/IzF6xJ6vjTU – Найвизначніші спортсмени, які прославили 
незалежну Україну
https://youtu.be/v0mjDolO10k – Неймовірні досягнення людей з інвалідністю
https://youtu.be/X_t2fGl-7qo – Корисні підказки. Імунітет
https://youtu.be/v94JGKKdvkY?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
14 фактів про здоров’я людини та стимул до здорового способу життя
https://youtu.be/E-u6ext-Zog – Охоронці здоров’я 


https://youtu.be/_NhUICiQZ8I?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Я досліджую світ, 3 клас. Від чого залежить твоє здоров’я


 ВІДЕОУРОКИ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-free-health-klas3-skills-sortpop – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/4069143 – Щоб бути здоровим, я…
https://pustunchik.ua/ua/online-school/health/kak-podnyat-immunitet-zimoy – У здоровому 
тілі – здоровий дух (Дитячий портал «Пустунчик»)
https://pustunchik.ua/ua/online-school/health/pershi-kroky-do-zdorovoho-sposobu-zhyttia – 
Перші кроки до здорового способу життя (Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/osnovi-zdorov-ya/klas-3?storinka=6
https://naurok.com.ua/test/yak-vberegti-zdorov-ya-524878.html
https://naurok.com.ua/test/zdoroviy-duh-448925.html
https://pustunchik.ua/ua/checkYourself/tests-and-puzzles/yakyi-u-tebe-imunitet-test-dlya-ditej – 
Який у тебе імунітет? (Дитячий портал «Пустунчик»)







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
https://youtu.be/Y_BpBmH5DmY – Ранкова гімнастика. Розминка для дітей усіх 
вікових категорій


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 2. Здоровий спосіб життя


ЧОМУ ВАЖЛИВО ПОЄДНУВАТИ ПРАЦЮ І ВІДПОЧИНОК (с. 78-81)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/RMv96kY4Wm4?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Що таке захоплення, хобі? Світ захоплень (НУШ)


https://youtu.be/9NBeYPy2UXM – Чому важливо поєднувати працю та 
відпочинок (І. Чубенко)
https://youtu.be/FsqfvXdQd6A?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Активний та пасивний відпочинок (Т. Соломка)
https://youtu.be/xS09gxXNWLY – Основи здоров’я. Активний і пасивний 
відпочинок (Школа «Ерудит», Львів)


 ВІДЕОУРОКИ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-health-skills/ – Розвиток дитини. Практичні завдання 
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/6239186 – Чи бувають захоплення схожими?
https://learningapps.org/13756509 – Без знань немає сили й духу
https://learningapps.org/6240519 – Що потрібно для хобі?
https://learningapps.org/4427827 – Кросворд «Хобі»
https://pustunchik.ua/ua/online-school/sport/utrennyyaya-gimnastika-dlya-detey – Бадьорого ранку! 
(Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/osnovi-zdorov-ya/klas-3?storinka=6
https://naurok.com.ua/test/bezpeka-na-prirodi-483281.html
https://naurok.com.ua/test/vidpochinok-na-prirodi-3-klas-298442.html
https://naurok.com.ua/test/vidpochinok-na-prirodi-459124.html
https://naurok.com.ua/test/oznaki-vtomi-ta-perevtomi-profilaktika-emociynogo-
perenapruzhennya-450823.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
https://youtu.be/Y_BpBmH5DmY 


РУХАНКИ


КАРАОКЕ
https://youtu.be/WVQ1a-i-aKI – У мандри! (Янко Гортало)
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