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ЗМІСТ

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА
ХТО ТАКІ ЗЕМЛЯНИ

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ АЛГОРИТМИ

ІЗ ЧОГО ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ

ХТО ВОНИ — ТВОРЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ЯК ЗНАЙТИ УКРАЇНУ НА КАРТІ СВІТУ

КОЛИ КОМП’ЮТЕР ПОМИЛЯЄТЬСЯ

ХТО Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ

ЧОМУ ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ 

Є ВАЖЛИВИМ АТРИБУТОМ ДЕРЖАВИ

НАЗАД





ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Очікувані результати  навчання з  індексами ТОП 


Учень / учениця:


Навчальна діяльність


РОЗДІЛ 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ


НАЗАД


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


43-44


ХТО ТАКІ 
ЗЕМЛЯНИ
П-(С.96-99)
З-(С.38-39)


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 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];
пропонує вирішення посильних проблем школи, громади [3 
СЗО 2.1], [3 ГІО 8.1];
розуміє переваги доброго ставлення до інших на прикладах 
вияву таких якостей: доброзичливість, ввічливість на 
противагу безкультурності [3 СЗО 1.4];
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];
усвідомлює себе громадянином України; 
виявляє патріотичні почуття [3 ГІО 8.3];
має уявлення про різноманітність народів у світі; 
співробітництва країн; виявляє інтерес і повагу до різних 
культур [3 ГІО 7.1];
виявляє емоційно-ціннісне ставлення до природи та її 
вивчення [3 ГІО 2.2];


Практичний блок (спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Тренування уваги, пам’яті
(прийоми, алгоритми, вправи).
• Дослідження «Що в моєму домі
вироблено в інших країнах», 
складання мапи маршруту цих 
товарів (на плакаті тощо). 
• Спостереження впливу
діяльності людини на природу (на 
матеріалі своєї місцевості).
• Моделювання та аналіз ситуацій
перебування у природі


Тема 1. Україна – європейська держава







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


пояснює необхідність охорони водойм і догляду за 
ґрунтом [3 ПРО 3.4];
оцінює власну поведінку і поведінку інших людей у 
природі [3 ПРО 4.4];
розуміє цінність природи для життя людей, залежність 
якості життя людей від стану навколишнього 
середовища [3 ПРО 2.1], [3 ГІО 2.2];
наводить приклади співробітництва країн; виявляє 
інтерес і повагу до різних культур  [3 ГІО 7.1];


ДЛЯ ЧОГО 
ПОТРІБНІ 
АЛГОРИТМИ
П-(С.100-104)
З-(С. 10-11 
вкладки)


45-46


визначає алгоритмічні структури [3 ІФО 2.1]; 
виконує, с творює та з аписує алгоритми [3 ІФО 2.1]; 
вміє діяти за інструкцією [3 ІФО 1.3];  
впорядковує об’єкти за певними ознаками [3 ІФО 1.3]; 
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


47-48


З ЧОГО ВСЕ 
ПОЧИНАЛОСЯ
П-(С.104-109)
З-(С.40-41)


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 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];
робить висновок про зв’язки організмів між собою і з неживою 
природою, виявляє емоційно-ціннісне ставлення до представників живої 
природи, піклується про них[3 ПРО 3.1], [3 ГІО 2.2];
виявляє емоційно-ціннісне ставлення до природи та її вивчення[3 ГІО 2.2];
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей 
від стану навколишнього середовища [3 ПРО 2.1], [3 ГІО 2.2];
має уявлення про різноманітність народів у світі [3 ГІО 7.1];
наводить приклади матеріалів та їх використання, технологій і винаходів 
людства, аналізує їх вплив на життя людини і природу [3 ПРО 3.3];
висловлює і аргументує свою позицію щодо зв’язків людини і природи [3 
ПРО 3.2];
ідентифікує вивчені матеріали у виробах [3 ПРО 1.1];
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей 
від стану навколишнього середовища [3 ПРО 2.1],[3 ГІО 2.2];
розповідає про явища природи, що вивчалися і/або які доводилось 
спостерігати[3 ПРО 1.2];
наводить приклади тіл і явищ природи [3 ПРО 1.1], [3 ПРО 1.5];
розрізняє і називає тіла неживої і живої природи; тіла природи і ті, що 
створила людина [3 ПРО 1.2];
виявляє у природному оточенні тіла неживої і живої природи, встановлює 
зв’язки між ними; описує явища природи, висловлює своє враження від 
них [3 ПРО 1.5];
розпитує старших і збирає інформацію про свій край, про минуле, історії 
назв [3 ГІО 2.1];


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


Практичні роботи 
• Виготовлення рухомої
іграшки-тварини, яку 
одну з перших 
приручили давні люди.







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


Виготовлення 
рухомої 
іграшки 
«Дружок»
П-(С.107-109)
А-(С. 61-62)


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];


Практична робота 
• Виготовлення 
рухомої іграшки 
«Дружок».
(Вторинне 
використовування 
матеріалів. З’єднання 
деталей іграшки. 
Презентація виробу.)


49


50-51


ХТО ВОНИ - 
ТВОРЦІ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ
П-(С.109-112)
З-(С.42-43)


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 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];
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];
усвідомлює себе громадянином України; виявляє патріотичні почуття 
[3 ГІО 8.3];
має уявлення про різноманітність народів у світі, співробітництва країн; 
виявляє інтерес і повагу до різних культур [3 ГІО 7.1];
виявляє інтерес до пізнання минулого і сучасного України, участі у 
відзначенні пам’ятних подій [3 ГІО 3.1], [3 ГІО 3.2];
розпитує старших і збирає інформацію про свій край, про минуле, історії 
назв [3 ГІО 2.1];
усвідомлює себе громадянином України; виявляє патріотичні почуття[3 ГІО 
8.3];
виявляє емоційно-ціннісне ставлення до природи та її вивчення[3 ГІО 2.2];


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


Практичні роботи 
• Дослідження 
історичних постатей 
на грошових купюрах 
держави.
• «Славетні українці». 
Накопичення даних 
про відомих українців 
із різних сфер життя 
(мистецтво, спорт, 
наука) та їх 
представлення у 
різних формах 
(тексти, світлини, 
розповіді та ін.







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


КОЛИ 
КОМП’ЮТЕР 
ПОМИЛЯ-
ЄТЬСЯ
П-(С.116-118)
З-(С. 12-13 
вкладки)


пояснює наслідки порушення плану, алгоритму 
послідовності дій у близькому середовищі, готових 
програмах, іграх [3 ІФО 1.2]
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];
аналізує основні кроки дослідження, передбачені планом, 
пропонує власні ідеї [3 ПРО 1.3];


Практична робота з 
комп’ютером.


54-55


52-53


ЯК ЗНАЙТИ 
УКРАЇНУ НА 
КАРТІ СВІТУ
П-(С.113-115)
З-(С.44-46)


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];
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];
усвідомлює себе громадянином України; 
виявляє патріотичні почуття [3 ГІО 8.3];


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


Практичні роботи 
• Практична робота з 
фізичною та 
адміністративною 
картами України.







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


56-57


ХТО Є 
ГРОМАДЯ-
НАМИ 
УКРАЇНИ
П-(С.118-124)
З-(С.47-48)


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];
ділиться з іншими інформацією про права кожної дитини (право на 
навчання, медичну допомогу, відпочинок, захист від жорстокого 
поводження) [3 ГІО 6.2];
виявляє інтерес до пізнання минулого і сучасного України; участі у 
відзначенні пам’ятних подій, державних і народних свят [3 ГІО 3.1], [3 
ГІО 3.2];
розпитує старших і збирає інформацію про свій край, про минуле, 
історії назв [3 ГІО 2.1];
усвідомлює себе громадянином України; виявляє патріотичні почуття, 
[3 ГІО 8.3];
бере участь в обговоренні правил поведінки у громадських місцях, 
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];
 


Практичний блок 
(спостереження, 
дослідження, вправляння).
• Тренування уваги, 
пам’яті (прийоми, 
алгоритми, вправи).
• Моделювання способів 
поведінки чуйного 
ставлення до старших та 
інших членів сім’ї, 
громади.
• Створення альбому, 
портфоліо або 
облаштування 
тематичної виставки «Ми 
– громадяни 
України» (зображення 
символів, листівки, 
світлини). 
Практичні роботи 
• Обговорення правил 
поведінки, прийнятих у 
класі, школі, місцевій 
громаді. 
• Моделювання 
(інсценізація) поведінки 
у громадських місцях (з 
опорою на ситуації 
реального життя).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


ХТО Є 
ГРОМАДЯ-
НАМИ 
УКРАЇНИ
Виготовлення 
кеглів для гри в 
боулінг із 
застосуванням 
повторного 
використання 
пластикових 
пляшок
П-(С.123)
А-(С. 63)


Практичні роботи
• Практична робота з 
раціонального 
використання місткості 
сміттєвого контейнера 
«Як утилізувати 
пластикову пляшку».
• Виготовлення кеглів 
для гри в боулінг із 
застосуванням 
повторного 
використання 
пластикових пляшок.


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]


58


59


ЧОМУ 
ДЕРЖАВНІ 
СИМВОЛИ Є 
ВАЖЛИВИМ 
АТРИБУТОМ 
ДЕРЖАВИ
П-(С. 124-128)
З-(С.49-51)


усвідомлює свою належність до українського суспільства; 
необхідність толерантних взаємин між людьми [3 ГІО 7.1];
має уявлення про державну символіку України; свою 
приналежність до України [3 ГІО 8.3];
виявляє інтерес до пізнання минулого і сучасного України; участі 
у відзначенні пам’ятних подій [3 ГІО 3.1], [3 ГІО 3.2];
розпитує старших і збирає інформацію про свій край, про 
минуле, історії назв [3 ГІО 2.1];
володіє навичками поводження в урочистих ситуаціях, у 
пам’ятних місцях [3 СЗО 3.3];
усвідомлює себе громадянином України; 
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 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 державних 
атрибутів.
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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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 1. Україна – європейська держава


З ЧОГО ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ (с. 128-133)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/1lYLPVeMVsc – Кам’яний вік на території України
https://youtu.be/95WwPWx96fc – Мідно-кам’яний вік України
https://youtu.be/8CUWGXCZkEI – Бронзовий вік України за 5 хвилин! Як українці бронзу плавили?
https://youtu.be/yq_8Fbn8u1o – Ранній залізний вік України за 5 хвилин! Як кіммерійці залізо кували?
https://youtu.be/Ju4HbPttVeQ?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Історія України: 
Трипільці та трипільська культура
https://youtu.be/oN5D5lf-IR8 – Добування вогню тертям
https://youtu.be/zNFUqradyV4 – Історія України за 10 хвилин
https://youtu.be/_ml8M-Rbps8 – День із життя скіфа: як жив скіфський воїн?







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/2171777 – Україна
https://7chudes.in.ua/nominaciyi/kamyana-mohyla/ – Кам’яна Могила
https://spadok.org.ua/skify/skifski-kurgany-piramidy-stepu – Найвідоміші скіфські 
кургани України







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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 1. Україна – європейська держава


ХТО ВОНИ - ТВОРЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (с. 134-137)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/WrUz9GGnLnw – Перші держави слов'ян. Таємниця дулібів. Хто вони?
https://youtu.be/Tczoe2JPaRw – Історія України
https://youtu.be/rcOfbm5PlWk – Історія українських земель з 1000 по 2016 рік
https://youtu.be/PzxxWjBdqPg – Історія України за 20 хвилин
https://youtu.be/N2RwdnMZeTU – «Книга-мандрівка. Україна». Київська Русь: Гра Престолів
https://youtu.be/i9wZE3GHxjc – «Книга-мандрівка. Україна». Княгиня Ольга
https://youtu.be/w-EJo2_Y2HA – «Книга-мандрівка. Україна». Володимир Великий
https://youtu.be/oHVhx3Sw7i8 – «Книга-мандрівка. Україна». Хрещення Русі
https://youtu.be/IJNFb2xW4Jw – «Книга-мандрівка. Україна». Ярослав Мудрий
https://youtu.be/7_Snegaa6e4 – «Книга-мандрівка. Україна». Анна Київська
https://youtu.be/FjeWMJ2AZn0?list=PLNPT0MUngKevwAqa74wzn8S4-hRJE2AsM – Київська 
гривня 11-13 століття
https://youtu.be/Cx0aa0L6bXA – 1 гривня (Національний банк України)







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://ua.igotoworld.com/ua/article/727_pamyatniki-kievskoy-rusi.htm – Київська 
Русь: де в Україні знайти найстаріші пам'ятки минулого


Тести
https://naurok.com.ua/test/hto-voni---tvorci-ukra-nsko-derzhavi-645969.html


https://youtu.be/9SauN-_eyhw – Я досліджую світ (3 клас). Україна – незалежна 
держава. Символи держави. Творці Української держави


 ВІДЕОУРОКИ:







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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 1. Україна – європейська держава


КОЛИ КОМП’ЮТЕР ПОМИЛЯЄТЬСЯ (с. 142-145)


НАЗАД


https://youtu.be/L-mUnxzwhzE – Алгоритми в нашому житті


https://youtu.be/yTbQEGRGpMo – Алгоритми. Знаходження та виправлення 
помилок в алгоритмах (Л. Медведенко)
https://youtu.be/i33RkxnWUUY?list=PLmBd5oKRk7sKPKeUYt4MAMPc-EIR2duYm – 
Види алгоритмів. Завдання (В. Балашова)


 ВІДЕОУРОКИ:


ВІДЕО:







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/11343617 – План дій. Алгоритм та виконавці. Колекція вправ 
https://learningapps.org/4588084 – Істинні й хибні висловлювання
https://learningapps.org/4586327 – Істинні й хибні висловлювання-2
https://svmi.at.ua/publ/cikavi_fakti/najdorozhchi_pomilki_v_informatici/3-1-0-8 – 
Найдорожчі помилки в інформатиці


Тести
https://naurok.com.ua/test?storinka=2
https://vseosvita.ua/test/alhorytmy-i-vykonavtsi-54071.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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 1. Україна – європейська держава


ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ АЛГОРИТМИ (с. 122-127)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/5UUKXyFmPqU – Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів
https://youtu.be/n3-LnTh9FxM?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Як працюють 
алгоритми соцмереж
https://youtu.be/Sfr92ezBAlc?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Скрайбінг-
презентація. Алгоритм та його властивості


https://youtu.be/S0sK7Sh-LJo?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Алгоритми, 
способи подання алгоритму, 3 клас (Ю. Коваленко)
https://youtu.be/OxwJYlimhWg – Алгоритми. План, інструкція, команди (Л. Медведенко)
https://youtu.be/KDuFdP3rtO4 – Алгоритми. Способи подання алгоритму (Л. Медведенко)
https://youtu.be/fvIdX-JVmJw – 3 клас. План дій. Поняття алгоритму. Алгоритми й виконавці. 
Складання алгоритмів для виконавців (З. Світлична)


 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/2778238 – Навчальний алгоритм
https://learningapps.org/6335348 – Техніка: від минулого до сьогодення
https://learningapps.org/3251527 – Якщо – то
https://learningapps.org/4584435 – Алгоритм висаджування дерева


Тести
https://naurok.com.ua/test/dlya-chogo-potribni-algoritmi-624027.html
https://naurok.com.ua/test/algoritmi-i-vikonavci-752331.html
https://vseosvita.ua/test/alhorytmy-i-vykonavtsi-54071.html


https://youtu.be/id1lvh4qoSA – Алгоритми й виконавці
https://youtu.be/w7CCBPBY00I?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Способи 
подання алгоритму (М. Аразова)
https://youtu.be/13mXkLCh4Is – Види алгоритмів. Складання алгоритмів для виконавців 
(В. Балашова)


 ВІДЕОУРОКИ:







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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 1. Україна – європейська держава


ЯК ЗНАЙТИ УКРАЇНУ НА КАРТІ СВІТУ (с. 138-141)


НАЗАД


https://youtu.be/lxL8oQ42DRQ?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Україна серед держав 
Євразії
https://youtu.be/vb0ZWc70gOk – Україна з неба (Ukraїner)
https://youtu.be/j6DOTHetO5M – Майстер-клас «Створюємо карту України»
https://youtu.be/2U_kCkUTpX8?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Соборність України.
https://youtu.be/OBDN25pz284?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt – Це наше і це твоє. 
Дивовижні витвори природи – наші!
https://youtu.be/MZ5uzHUND4M?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt – Це наше і це твоє. 
Гіпсова печера
https://youtu.be/VXh5uuaRiqI?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt – Це наше і це твоє. 
Унікальні та знамениті на весь світ водойми – наші!
https://youtu.be/WmLhNpxmOv0 – Туристичні дива України
 https://youtu.be/CIn7Nv_zxG0 – Річки України


ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-independence_day-klas3-sortpop-subject – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/2018716 – З якими країнами межує Україна?
https://learningapps.org/3162512 – Річки України 
https://learningapps.org/1925081 – Чорне та Азовське моря
https://vseosvita.ua/library/ricki-ukraini-58463.html – Річки України
https://tut-cikavo.com/pro-ukrainu/tsikave-pro-ukrainu/695-rika-dnipro – Цікаві факти 
про річку Дніпро
https://tut-cikavo.com/svit/heohrafiia/984-tsikavi-fakti-pro-richku-dunaj – Цікаві факти 
про річку Дунай


Тести
https://vseosvita.ua/test/moia-kraina-ukraina-187209.html


https://youtu.be/rTEEaw4H80M – Україна у світі. Країни – сусіди України
https://youtu.be/k4tIVUg1EWU – Україна – частина Європи (Відеопідручник «Я 
Досліджую Світ»)
https://youtu.be/GIiKa1nLZT0 – Я у світі, 3 клас (11 канал)


 ВІДЕОУРОКИ:







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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 1. Україна – європейська держава


ЧОМУ ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ Є ВАЖЛИВИМ 
АТРИБУТОМ ДЕРЖАВИ (с. 154-159)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/wLQzEIJMG6A – Яким був день 24 серпня 1991 року
https://youtu.be/Gy57l0IyMPk – Українські банкноти 1991-2018 (+ незатверджені зразки та ескізи)
https://youtu.be/-IfTpruGd7Y?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Мова – ДНК нації
https://youtu.be/tFgnu_v7FnM – Цікаві факти про українську мову
https://www.youtube.com/watch?v=rWau3GSUiWI – Гімн України різними мовами світу
https://youtu.be/yoivDKJlhwY – Народні та державні символи України в ребусах
https://youtu.be/adLrY3kjx74 – Загадки про державні символи України
https://youtu.be/cgvjJ8R3I0k – DIY – Майстер-клас «Прапор України». Об'ємна аплікація


https://youtu.be/yHEgIjZoT24 – Відеоурок-презентація до Дня української писемності та мови
 ВІДЕОУРОКИ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-independence_day-klas3-sortpop-subject – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
https://learningapps.org/1476127 – Народні символи України
https://learningapps.org/6719678 – Державні та народні символи України
https://learningapps.org/4040136 – Україна (державні та народні символи)
https://learningapps.org/7443020 – Монети України: сучасні та старовинні
https://learningapps.org/1335818 – Прапор України
https://pustunchik.ua/ua/treasure/draw/risuyem-simvoly-ukrainy – Малюємо символи 
України (Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/chomu-derzhavni-simvoli-e-vazhlivim-atributom-derzhavi-665244.html
https://naurok.com.ua/test/derzhavni-simvoli-327462.html
https://naurok.com.ua/test/simvoli-ukra-ni-53390.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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 1. Україна – європейська держава


ХТО ТАКІ ЗЕМЛЯНИ (с. 117-121)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/P_7cf9Y2VoU?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Розселення людей на 
Землі
https://youtu.be/PcwCJHT4Onk?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Зростання населення 
Землі за останні 2000 років
https://youtu.be/wCyIAElr2cY – Як зміниться населення планети
https://youtu.be/U-uR11mIBuU – Незвичайні традиції народів світу (Рожеві окуляри)
https://youtu.be/qCbX-fjbsTw?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – «З Днем незалежності, 
Україно!» різними мовами світу
https://youtu.be/w6ViW4D9alU?list=PL3y8Iglr5drB6NfertybdzElC99xw-QSE – 11 найцікавіших фактів 
про мови світу та їхню популярність







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-environment-iresearch-klas3-sortpop – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/2055650 – Звідки береться соняшникова олія
https://pustunchik.ua/ua/online-school/geography – Географія (Дитячий портал 
«Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/hto-taki-zemlyani-623942.html
https://naurok.com.ua/test/taki-rizni-i-taki-shozhi-kra-ni-ta-narodi-363988.html
https://naurok.com.ua/test/taki-rizni-y-taki-shozhi-kra-ni-ta-narodi-315710.html
https://vseosvita.ua/test/planeta-zemlia-185213.html 


https://youtu.be/5qYwcmgihT8 – Я досліджую світ (3 клас). Земля наш спільний 
дім. Україна на карті світу
https://youtu.be/NhzBkqh8ngM?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Різноманітність людей у світі (А. Таратова)


 ВІДЕОУРОКИ:







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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 1. Україна – європейська держава


ХТО Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ (с. 146-153)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/Z3ot2ixW1Ho – Мої громадянські права та обов’язки
https://youtu.be/i99ZZygGCQk?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Повноваження 
Президента України
https://youtu.be/qZ38qzNCZYc?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Що таке Конституція?
https://youtu.be/cOtm8sAONbU – Що таке Конституція? Фільм Плетня Романа


https://youtu.be/Gj87fWaBdFs – Я досліджую світ (3 клас). Права та обов'язки громадянина
 ВІДЕОУРОКИ:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-independence_day-klas3-sortpop-subject – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/3265870 – Права й обов’язки громадян
https://learningapps.org/7975963 – Небезпечне сміття
https://pustunchik.ua/ua/online-school/jurisprudence/Smishni-zakony – Найсмішніші 
закони світу (Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/hto-e-gromadyanami-ukra-ni-660480.html
https://naurok.com.ua/test/prava-ta-obov-yazki-gromadyan-733077.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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