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ЗМІСТ

НАШ РІДНИЙ КРАЙ
ЗА ЩО МИ ЛЮБИМО НАШ РІДНИЙ КРАЙ

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ НАШІ ЗЕМЛЯКИ

ЯКІ МОЖЛИВОСТІ МАЄ ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ЧОГО НАС НАВЧАЮТЬ СВЯТА

ЧИМ СЛАВИТЬСЯ НАШ РІДНИЙ КРАЙ

ЧИМ СЛАВЕТНА УКРАЇНА

ЧИ Є МАЙСТЕРНІСТЬ ПРЕЗЕНТУВАННЯ МИСТЕЦТВОМ 

ПІЗНАЄМО УКРАЇНУ

НАЗАД





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 2. Наш рідний край


ЧИМ СЛАВЕТНА УКРАЇНА (с. 190-197)


НАЗАД


https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw – «Книга-мандрівка. 
Україна»
https://youtu.be/U5_nibjhja8 – Видатні українці. Люди, які творили історію
https://youtu.be/Pb4noGc8y0w – 10 винаходів українців, які змінили світ
https://youtu.be/NoZ62G9ZrPs?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Факти про 
Україну, які вразили світ
https://youtu.be/lXQ15PyKM-M – «Щедрик» М. Леонтовича (перший запис, 1922 рік, виконує 
Український національний хор, диригент – Олександр Кошиць
https://youtu.be/_xJZ5ulg3C4 – «Щедрик» різними мовами 
https://youtu.be/mNAO6bYYmdE – Бойовий гопак
https://youtu.be/GzwKx0-3Ang?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Український 
бойовий гопак: 10 фактів
https://youtu.be/m0kFW_LUDvQ – Мультфільм «Три Паньки на ярмарку»


 ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-klas3-sortpop – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/3677346 – Славетні українці
https://learningapps.org/1408511 – Моя країна – Україна
https://tut-cikavo.com/pro-ukrainu/vydatni-liudy – Видатні українці
https://pustunchik.ua/ua/checkYourself/viktoriny/igra-viktorina-ya-i-ukraina – Гра-
вікторина «Я і Україна» (дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://vseosvita.ua/test/vidomi-ukraintsi-103839.html
https://naurok.com.ua/test/slavetni-ukra-nci-502578.html
https://naurok.com.ua/test/slavetni-ukra-nci-155096.html


https://youtu.be/7kl296Cg1v4?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Україна 
від А до Я. Презентація для вчителя. День Соборності України
https://youtu.be/bqYDF2WcDik – Вікторина «Наскільки добре ти знаєш Україну»


 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





		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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 2. Наш рідний край


ЗА ЩО МИ  ЛЮБИМО НАШ РІДНИЙ КРАЙ (с. 161-165)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/wcPwBGDA24E?list=PL4uW9l0qYDuLMEd8LMYB1m1wipfAVr2z3 – #ШоТам. Як 
зробити село комфортним для молоді?
https://youtu.be/99q5sU0XvQk?list=PL4uW9l0qYDuLzUx9ahHopXkoDmqY1uVsb – #ШоТам. 
Самчиківський розпис
https://youtu.be/TMHEOXfqLxg – Селезівка – колоритне древлянське село
https://youtu.be/KO7U9dCCSmM – Село та місто: у минулому й зараз
https://youtu.be/gDXQIYDf16Y – Чарівна природа рідного краю
https://youtu.be/Z2RpmWJ1Bp0 – Найкрасивіші міста України
https://youtu.be/thLP4OP3ao8 – Славетні міста України







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/2436977 – Україна
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4027 – Скажи своє слово про Україну (розробка уроку) 
https://pustunchik.ua/ua/online-school/geography/unikalni-sela-ukrainy – Унікальні села 
України (Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/chim-slavitsya-nash-ridniy-kray-718605.html
https://naurok.com.ua/test/moya-batkivschina---ukra-na-40431.html
https://vseosvita.ua/test/ukraina-moia-batkivshchyna-94495.html


https://youtu.be/JnQWYiX3qfQ – Я досліджую світ (3 клас).Тема уроку «За що ми 
любимо наш рідний край»
https://youtu.be/m4yVNLdjfbo?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Батьківщина (Все для учителя)


 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





		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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 2. Наш рідний край


ЧИМ СЛАВИТЬСЯ МІЙ РІДНИЙ КРАЙ (с. 182-189)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/QVM1y0OAzEA – Які об’єкти охороняє ЮНЕСКО в Україні? (Ukraїner)
https://youtu.be/TbzQ3R2Uujg?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Архітектурні пам'ятки України (замки та фортеці). Гра-тест
https://youtu.be/z8N1TRPlbo0 – 10 найкращих пам'яток культури України
https://youtu.be/CSwjFMhz-GA – Культурна спадщина України
https://youtu.be/zsbjAJzvwVw – Об'єкти ЮНЕСКО в Україні
https://youtu.be/gp0KFsqGnw8 – 7 чудес України (Відеопідручник «Я досліджую світ»)
https://youtu.be/7LUKOQ2SqMM?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Стародавній Поділ у 3d







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-klas3-sortpop – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки 
https://learningapps.org/7680461 – Архітектурні пам’ятки України
https://learningapps.org/7154038 – Україна
https://tut-cikavo.com/pro-ukrainu/vyznachni-miscya – Визначні місця України 
https://pustunchik.ua/ua/online-school/art/petrykivskyy-rozpys – Петриківський 
розпис (дитячий портал «Пустунчик»)
https://pustunchik.ua/ua/online-school/art/Oryginalni-pamyatnyky-Ukrainy – 
Оригінальні пам’ятники України (дитячий портал «Пустунчик») 
https://vseosvita.ua/library/pamatniki-tarasu-sevcenku-v-sviti-102940.html – 
Пам’ятники Тарасу Шевченку в світі


Тести
https://naurok.com.ua/test/scho-zberigae-istorichnu-pam-yat-55569.html
https://vseosvita.ua/test/pro-ukrainu-194598.html


https://youtu.be/7AquFrHawkQ – Відеоурок «Пам'ятки історії та культури України» 


 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





		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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 2. Наш рідний край


ЧОГО НАС НАВЧАЮТЬ СВЯТА (с. 176-181)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/zipLXq0fdu0?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Свята, обряди та звичаї українського народу
https://youtu.be/m-YxV9hm63M?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Різдво Христове 7 січня
https://youtu.be/ttiPvH9AjVc?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Покров Пресвятої Богородиці. Народні свята та традиції
https://youtu.be/siC06oofsGo?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Медовий Спас або Маковія. Народні свята в Україні







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-klas3-sortpop-subject – Розвиток дитини. 
Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки https://
learningapps.org/3265776 – Свята моєї Батьківщини
https://learningapps.org/2976139 – Народні свята в січні 
https://learningapps.org/4940221 – Святкові великодні парочки
https://pustunchik.ua/ua/holidays – Свята (Дитячий портал «Пустунчик»)


Тести
https://naurok.com.ua/test/pam-yatni-podi-derzhavni-ta-narodni-svyata-736667.html
https://naurok.com.ua/test/zimovi-svyata-ukra-nskiy-karnaval-717459.html


https://youtu.be/6aOjFBRyMPA?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – 
Державні та народні свята (М. Нестеренко)


 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





		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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 2. Наш рідний край


ЯКІ МОЖЛИВОСТІ МАЄ ПРЕЗЕНТАЦІЯ (с. 172-175)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/y26l9V51ZnE – Створюємо комп’ютерну презентацію
https://youtu.be/bCwiTH1Q_9I – Як створити презентацію-фотоальбом


https://youtu.be/yvRI7EA4Eyc – Програмне забезпечення для створення і 
відтворення комп’ютерних презентацій, 3 клас (Dyst Osvita)
https://youtu.be/jiKxqmhpjsg – Комп’ютерні презентації, 3 клас (Н. Олійник)
https://youtu.be/qAoQ4z4pu7o – Що таке комп’ютерна презентація (А. 
Харченко)
https://youtu.be/oplBzUq3-as – Комп'ютерна презентація. Доповідач/
доповідачка. Культура презентування (Інформатика_in_ua)


 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/5481163 – Алгоритм створення презентації в РоwerРоіnt 
https://www.academia.edu/36481012 – Цікаві завдання з теми «Комп’ютерні 
презентації» (для вчителя)


Тести
https://naurok.com.ua/test/prezentaciya-ta-slaydi-721887.html
https://vseosvita.ua/test/prezentatsii-63164.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 4.  ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 2. Наш рідний край


ЧИ Є МАЙСТЕРНІСТЬ ПРЕЗЕНТУВАННЯ МИСТЕЦТВОМ (с. 198-200)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/JZTBhpcQRPA – Що таке проєкт?


https://youtu.be/yAiZyCA24JI – Доповідач/доповідачка та презентація. 
Культура презентування. 3 клас
https://youtu.be/WzJDEqX_FX8 – Доповідач/доповідачка та презентація. 
Культура презентування
https://youtu.be/suSpE6mnTNQ – 3 клас. Доповідач/доповідачка та 
презентація. Культура презентування. Середовище створення презентації
https://youtu.be/oplBzUq3-as – Комп'ютерна презентація. Доповідач/
доповідачка. Культура презентування (Інформатика_in_ua)


 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://www.academia.edu/36481012 – Цікаві завдання з теми «Комп’ютерні 
презентації» (для вчителя)


Тести
https://vseosvita.ua/test/prezentatsii-63164.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





		back: 








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


60-61


Тема 2. Наш рідний край


ЗА ЩО МИ 
ЛЮБИМО 
НАШ 
РІДНИЙ 
КРАЙ
П-(С.129-131) 
З-(С.52-53)


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];
виявляє інтерес до пізнання минулого й сучасного 
України [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 рідного краю.


Практичні роботи 
• Дослідження місця свого народження
(пропедевтично).
• Дослідження чисельності населеного
пункту (ознайомлення). Дослідження 
походження назви населеного пункту.
• Дослідження закладів громадського
користування у своєму населеному пункті 
(ознайомлення).
• Моделювання міста/села майбутнього.
• Обговорення правил поведінки, прийнятих
у класі, школі, місцевій громаді. 
• Моделювання (інсценізація) поведінки у
громадських місцях (з опорою на літературні 
твори, ситуації реального життя).


19 год (20 %) РЕЗЕРВ1 у ІІ семестрі







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


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) [3 ГІО 6.2];
розповідає про значення праці людей різних професій 
для країни [3 ГІО 4.2], [3 ГІО 3.3];
усвідомлює: себе громадянином України; виявляє 
патріотичні почуття, шанобливе ставлення 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];
розуміє почуття відповідальності перед родиною [3 ГІО 
6.2];


ДЕ 
ПРАЦЮЮТЬ 
ВАШІ 
ЗЕМЛЯКИ П-
(С.132-136) З-
(С.54-55)


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.
• Розв’язання
прогностичних задач «Що 
буде, якщо … » 
(ситуації вибору)


Практичні роботи 
• Дослідження сфер
зайнятості сільського та 
міського населення 
(ознайомлення).
• Ведення дискусій за
запропонованими темами.
• Припущення щодо
майбутньої професії.


62-63







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


Виготовлення 
виробу з 
пластичного 
матеріалу
П-(С.135-136)
А-(С. 64)


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];
визначає кольорову гамму та особливості побудови й розташування 
орнаментів на взірцях декоративно-ужиткового мистецтва [3 ТЕО 1.4; 2.2]; 
впорядковує орнаменти за кольоровою гамою та видами (геометричні, 
рослинні, зооморфні, антропоморфні) [3 ТЕО 1.4; 2.2];
розрізняє і використовує формат композиції (горизонтальний, й асиметричні 
форми, рівновага, спектр кольорів, теплі і холодні кольори вертикальний), 
симетричні та відтінки [3 ТЕО 1.4];
виконує завдання з продовженням: добудовує, домальовує, удосконалює або 
розробляє композицію виробу (засобами малюнку, ескізу, макету), зокрема з 
використанням цифрових пристроїв [3 ТЕО 1.2; 1.4];
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];
застосовує рухомі і нерухомі, роз’ємні і нероз’ємні з’єднання [3 ТЕО 2.1]; 
удосконалює технологію виготовлення виробу за потреби [3 ТЕО 2.2]; 
виготовляє деталі виробу із використанням традиційних та сучасних 
технологій обробки матеріалів (витинка, вишивка, плетіння, мозаїка, пап’є-
маше, скрапбукінг тощо) [3 ТЕО 2.2];


Практична робота
• Виготовлення
виробу з 
пластичного 
матеріалу. 
(Створення ескізу 
виробу. Оздоблення 
виробу.)
• Моделювання
ситуації реального 
життя «Моя 
професія – гончар».
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ЯКІ МОЖЛИ-
ВОСТІ 
МАЄ 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
П-(С.136-139) З-
(С. 14-15 
вкладки)


створює інформаційні продукти, поєднуючи текст, 
зображення, звук тощо для представлення ідей та/або 
результатів діяльності [3 ІФО 2.4];
створює та змінює прості зображення; опрацьовує та 
використовує інформацію з різних джерел [3 ІФО 2.4]; 
редагує і форматує презентацію залежно від її призначення, 
змінює фон слайду; застосовує режим показу презентацій  [3 
ІФО 2.4];
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];


Практична робота з 
комп’ютером.


64-65


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]; 
обґрунтовує потребу допомагати іншим, робити корисні 
справи, подарунки, бережливо ставитися до природного 
середовища [3 ТЕО 1.1; 1.5; 3.2]; 
виявляє толерантність, милосердя, повагу до інших 
[3 ТЕО 1.1; 1.5]; 
розрізняє професії за сферами життєдіяльності 
[3 ТЕО 1.1; 2.1];







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


66-67


ЧОГО НАС 
НАВЧАЮТЬ 
СВЯТА
П-(С.139-143)
З-(С.56)


виявляє інтерес до пізнання минулого й сучасного України, участі у 
відзначенні пам’ятних подій, державних і народних свят [3 ГІО 3.1], 
[3 ГІО 3.2];
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];
розпитує старших і збирає інформацію про свій край, про минуле, 
історії назв [3 ГІО 2.1];
розуміє почуття відповідальності перед родиною [3 ГІО 6.2];
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 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 на ситуації 
реального життя).
• Дослідження традицій
народних світ у рідному 
краї.
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68


ЧИМ 
СЛАВИТЬСЯ 
МІЙ РІДНИЙ 
КРАЙ
П-(С.143-149)
З-(С.57-59)


усвідомлює свою належність до українського суспільства; необхідність 
толерантних взаємин між людьми [3 ГІО 7.1];
має уявлення свою приналежність до України [3 ГІО 8.3];
виявляє інтерес до пізнання минулого й 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];
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];
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];


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


Практичні роботи 
• Обговорення правил
поведінки, прийнятих у 
класі, школі, місцевій 
громаді. 
• Моделювання
поведінки у громадських 
місцях (з опорою на 
ситуації реального 
життя).
• Створення альбому/
колажу «Наш чудовий 
рідний край! Створення 
туристичного рекламного 
буклету/емблеми для 
свого населеного пункту.
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ЧИМ 
СЛАВИТЬСЯ 
МІЙ РІДНИЙ 
КРАЙ
Виготовлення 
альбому чи 
колажу з 
фотографіями, 
малюнками та 
текстами на 
тему «Наш 
чудовий 
рідний край».
П-(С.147-148)
А-(С. 74-78)


Практична робота
• Виготовлення альбому
або колажу з 
фотографіями, 
малюнками та текстами 
на тему «Наш чудовий 
рідний край». 
Організація та 
проведення презентації 
виробу.


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];
добирає матеріал для виготовлення спроєктованого 
виробу [3 ТЕО 1.3];
розраховує орієнтовні витрати на виготовлення виробу 
[3 ТЕО 3.1];
працює з інструментами й пристосуваннями, 
дотримуючись безпечних прийомів і норм санітарії [3 
ТЕО 2.1; 4.3];
організовує робоче місце [3 ТЕО 4.2];
планує послідовність технологічних операцій для 
виготовлення спроєктованого виробу (пласкої та 
об’ємної форми) [3 ТЕО 1.1; 2.2];
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];
оцінює свою комунікативну діяльність, досягнення, 
труднощі [3 ТЕО 1.5];
дотримується правил спільної роботи в групі [3 ТЕО 
1.5; 1.4];
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ЧИМ 
СЛАВЕТНА 
УКРАЇНА
П-(С. 149-156)
З-(С.60-62)


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];
виявляє інтерес до пізнання минулого й 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];
розуміє почуття відповідальності перед родиною [3 ГІО 
6.2];
володіє навичками поводження в урочистих ситуаціях, у 
пам’ятних місцях [3 СЗО 3.3];
розповідає про значення праці людей різних професій 
для країни [3 ГІО 4.2], [3 ГІО 3.3];
усвідомлює себе громадянином України; виявляє 
патріотичні почуття, шанобливе ставлення до 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).
• 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
поведінки у громадських 
місцях (з опорою на 
ситуації реального 
життя).







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯНАЗАД


 


ЧИМ 
СЛАВЕТНА 
УКРАЇНА. 
Виготовлення 
виробів для 
проведення 
шкільного 
ярмарку 
П-(С.154-155) 
А-(С.65-73)


пояснює культурне розмаїття українського суспільства, місцеві традиції [3 
ТЕО 1.4; 2.2];
визначає кольорову гамму та особливості побудови й розташування 
орнаментів на взірцях декоративно-ужиткового мистецтва [3 ТЕО 1.4; 2.2];
впорядковує орнаменти за кольоровою гамою та видами (геометричні, 
рослинні, зооморфні, антропоморфні) [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];
розробляє або добудовує орнамент з самостійно вибраних матеріалів [3 ТЕО 
1.4; 2.1];
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];
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];
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];
обґрунтовує потребу допомагати іншим, робити корисні справи, подарунки, 
бережливо ставитися до природного середовища [3 ТЕО 1.1; 1.5; 3.2];


Практична робота
• Виготовлення виробів
для проведення 
шкільного ярмарку.
• Організація та
проведення шкільного 
ярмарку.
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ЧИ Є 
МАЙСТЕРНІСТЬ 
ПРЕЗЕНТУВА-
ННЯ 
МИСТЕЦТВОМ 
П-(С.156-158)
З-(С. 16 вкладки)


розробляє презентацію за логічною послідовністю [3 ІФО 
2.4];
доповнює презентацію текстом, зображенням, схемою [3 
ІФО 2.4];
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];
розповідає про значення праці людей різних професій для 
країни [3 ГІО 4.2], [3 ГІО 3.3];


Практична робота з 
комп’ютером.
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ПРОЄКТ «ЩО 
МИ ЗНАЄМО 
ПРО УКРАЇНУ» 
Підсумковий 
урок
П-(С.158)
З-(С.63-64)


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];
добирає матеріал для виготовлення спроєктованого виробу   
[3 ТЕО 1.3];
планує послідовність технологічних операцій для 
виготовлення спроєктованого виробу (пласкої та об’ємної 
форми) [3 ТЕО 1.1; 2.2];
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];
оцінює свою комунікативну діяльність, досягнення, труднощі 
[3 ТЕО 1.5];
дотримується правил спільної роботи в групі [3 ТЕО 1.5; 1.4];
раціонально використовує час та матеріали, зокрема і 
вторинні [3 ТЕО 3.1;3.2]


Практична робота
• Створення колажу
«Ми любимо нашу 
Україну». (Презентація 
роботи.)
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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 2. Наш рідний край


ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ВАШІ ЗЕМЛЯКИ (с. 166-171)


НАЗАД


ВІДЕО:
https://youtu.be/whmheHB7lAE – Вибір професії
https://youtu.be/-3ypfDL6qMw – Топ-7 професій в Україні
https://youtu.be/3k2qi_UtCCk – 8 незвичайних професій світу
https://youtu.be/_N2nu_zNNq4 – 18 неймовірних професій минулого
https://youtu.be/bpKVwUtApx0 – 25 фактів про різні неймовірні професії
https://youtu.be/x7Zyg9WyM3A – Гончарство. Вироби з глини
https://youtu.be/OkgLiP1KTIk?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Гончарство України
https://youtu.be/qlAPZoOWEeM?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Бортники. 
Збирання дикого меду
https://youtu.be/aCEdRVYPp80 – Жнива
https://youtu.be/Wy6OLAUXy3U – Цікавинки «Найдивовижніші професії у світі»







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИНАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-environment-iresearch-klas3-professions-
sortpop – Розвиток дитини. Практичні завдання
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки https://
www.0532.ua/news/2746000/pidijmac-pingviniv-tualetnij-gid-ta-prodavec-sliz-
top-15-profesij-aki-zdadutsa-vam-vigadanimi – 15 професій, які здадуться вам 
вигаданими


Тести
https://vseosvita.ua/test/doroha-do-uspikhu-do-profesii-pryvatnyi-i-
hromadskyi-prostirdbaiu-pro-svoiu-bezpeku-111634.html


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


 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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