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Індивідуальний план
з Української мови

на 2 семестр 2020-2021 н.р.
3 клас

(дистанційна форма навчання)
за підручником Кравцової Н., Придаток О., Романової В.

«Українська мова та читання. 3 клас.
у 2-х частинах. Частина 1»

Досліджуємо числівники
65 Формування поняття про числівник. 10.01.

по
23.01.

Учень/учениця
Має початкове
поняття про
числівник,знають
його функцію в
мовленні,вміє
розпізнавати
числівники в тексті
і правильно
ставлять питання
до них,вірно
вимовляти і
записувати
числівники.

66 Вимова і запис числівників, які
використовують для запису дати в зошиті.
Вимова і правопис слів сантиметр,
дециметр.

68 Урок розвитку зв’язного мовлення 10.
Складання правил безпечної поведінки на
вокзалі. Вимова і правопис слова
вокзал.

69 Правильне читання числових виразів.
70 Підсумковий урок за темою «Числівник».

Вимова і правопис слів хвилина, секунда.
71 Діагностична робота. Списування

Досліджуємо дієслова
72 Формування поняття про дієслово. 23.01.

по
21.02.

Учень/учениця
має поняття про
дієслово,знаходить їх у
тексті ,визначає час
дієслів,правильно
вживає дієслова-
синоніми,антоніми у
власних
висловлюваннях

73 Роль дієслів у мовленні.
74 Часові форми дієслів.
75 Урок розвитку зв’язного мовлення 11.

Вимова і написання слова криниця.
76 Змінювання дієслів за часами. Вимова і

правопис слова
гриміти.

77 Правопис не з дієсловами.
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78 Доречне вживання дієслів-синонімів у
власних висловленнях

79 Доречне вживання дієслів-антонімів у
власних висловленнях.

80 Вживання дієслів-синонімів та дієслів-
антонімів у власних висловленнях

81 Доречне вживання дієслів з прямим і
переносним значенням у власних
висловленнях.

82 Підсумковий урок за темою «Дієслово».
Вимова і правопис слова кипіти.

83 Урок розвитку зв’язного мовлення 12.
Створення власного висловлювання на
основі життєвого досвіду та спостережень.
Вимова і правопис слова абрикос.

84 Діагностична робота.Диктант
85 Аналіз діагностичної роботи. Повторення

вивченого про дієслово.
Досліджуємо речення

86 Повторення вивченого про речення. 22.02.
по
21.03.

Учень/учениці
Має поняття про
речення,розрізняє їх за
метою висловлювання
та інтонацією,визначає
головні та другорядні
члени речення.

87 Речення, різні за метою висловлювання та
вираженням
почуттів. Розповідні, питальні, спонукальні
речення.

88 Речення, різні за інтонацією (окличні і
неокличні).

89 Звертання. Речення зі звертанням.
Використання кличного відмінка під час
звертань.

90 Головні члени речення (підмет і присудок).
91 Головні члени речення (підмет і присудок).
92 Урок розвитку зв’язного мовлення 13.

Складання казки за малюнковим планом та
кінцівкою.

93 Визначення в реченні другорядних членів
речення (без поділу на види).

94 Граматичні зв’язки між словами у простому
реченні за допомогою питань.



95 Граматичні зв’язки між словами у простому
реченні за допомогою питань.

96 Зв’язок між головним і залежним словом у
словосполученні.

97 Словосполучення в групі підмета і групі
присудка.

98 Урок розвитку зв’язного мовлення 14.
Складання переказу за опорними словами.
Вимова і правопис слова космонавт.

99 Побудова різних видів простих речень.
100 Побудова різних видів простих речень.
101 Узагальнення знань про речення.
102 Діагностична робота. Мовна тема
103 Аналіз діагностичної роботи. Повторення

вивченого про речення
Досліджуємо текст

104 Повторення відомостей про текст. 22.03.
по
17.04.

Учень/учениця
Має поняття про
текст,знає будову
тексту,визначає його
тему і мету .

105 Будова тексту.
106 Тема і мета тексту.
107 Текст-розповідь
108 Текст-опис.
109 Текст-міркування.
110 Текст-есе.
111 Урок розвитку зв’язного мовлення 15.

Навчальний переказ. Вимова і правопис
слова адреса.

112 Спостереження за найголовнішими
ознаками художніх текстів. Тема і мета
художніх текстів.

113 Спостереження за найголовнішими
ознаками науково- популярних текстів. Тема
і мета науково-популярних
текстів.

114 Спостереження за найголовнішими
ознаками ділових текстів. Тема і мета
ділових текстів.

115 План тексту. Абзаци в оформленні текстів на



письмі. Заголовок відповідно до теми тексту.
116 Зв’язок речень у тексті за допомогою

займенників,
прислівників, близьких за значенням слів.

117 Узагальнення відомостей про текст.
118 Узагальнення відомостей про текст.
119 Підсумковий урок за темою «Текст».
120 Урок розвитку зв’язного мовлення 16.
121 Діагностична робота.Письмовий переказ
122 Аналіз діагностичної роботи. Повторення

вивченого про текст
Повторення вивченого в 3 класі

123 Повторення. Звуки і букви. 18.04.
по
01.05.

До
10.05

Учень/учениця
Розрізняє частини
мови,знаходить іх у
тексті,знає алфавіт,має
поняття
наголос,розбирає
слова за будовою.

124 Алфавіт. Наголос.
125 Слово. Значення слова.
126 Слово.Значення слова
127 Повторення. Будова слова.
128 Повторення. Будова слова.
129 Урок розвитку зв’язного мовлення 17.
130 Повторення. Частини мови.Числівник
131 Повторення.Частини мови. Іменник
132 Повторення.Частини мови.Прикметник
133 Повторення. Частини мови.Дієслово
134 Повторення. Речення, текст.
135 Діагностична робота. Комплексний тест.
136 Підсумковий урок за рік.


