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Індивідуальний план
з курсу Я досліджую світ
на 2 семестр 2021-2022 н.р.

3 клас
(дистанційна форма навчання)

за підручником Грущинської І., Хитрої З.
ІІІ Людина й жива природа

45

13.01 –
05.02

Зелене диво Землі Чим особливий різноманітний
світ рослин?

46 Чому квіткові – найпоширеніші рослини на Землі?

47 Які рослини називають хвойними?

48 Культурні рослини Які рослини належать до
культурних?

49 На які групи поділяють культурні рослини?

50 Як розмножуються рослини?

51 Рослинні угруповання Яке середовище існування
впливає на рослин?

52 Якими бувають ліси та луки?

53 Які рослини заселили водойми і їхні береги?

54 Охорона рослин Яке значення в житті людини
мають рослини?

55 Як підтримувати різноманітність рослин на Землі?

56 Діагностувальна робота

Дізнаємося більше про тварин і середовища їхнього існування

57

05.02 –
18.03

Різноманіття рослин У чому неповторність
різноманітного світу тварин?

58 Як комахи заселили нашу планету?

59 Як риби пристосувалися до життя у водоймах?

60 У воді й на суходолі Чому земноводні мають таку
назву?
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61 Чи всі плазуни плазують?

62 Як птахи опанували свій простір?

63 Птахи та звірі на землі, у повітрі й у воді Чому
влітку птахи перестають співати?

64 Де живуть звірі?

65 Як звірі піклуються про своє потомство?

66 Свійські тварини Як дикі тварини стали
свійськими?

67 Чи може людина існувати без свійських тварин?

68 Застосовуємо знання щодня

69 Угруповання рослин Які тварини живуть у лісах?

70 Які тварини живуть на луках, у степах і водоймах?

71 Які тварини живуть на луках, у степах і водоймах?
(2-й урок)

72 Охорона тварин За що «відповідальні» тварини в
природі?

73 Яке значення в житті людини мають тварини?

74 Які заходи охорони тварин дієві?

75 Гриби та бактерії У чому загадковість світу грибів?

76 Хто такі мікроби й бактерії?

77 Коли гриби й бактерії приносять користь, а коли –
шкодять?

78 Вплив людини на природуЩо вивчає екологія?

79 Які ланцюги живлення існують у лісі, на луці й у
водоймі?

80 Діагностувальна робота

Дізнаємося більше про людину і її організм

81 Взаємодія всіх органів. Опора і рух Як працює наш
організм?

82 Яку роботу здійснює нервова система?



19.03 –
16. 04

83 Для чого потрібні скелет і м’язи?

84 Травлення і дихання Які органи допомагають
людині перетравлювати їжу?

85 Як правильно харчуватися?

86 Для чого потрібне дихання ?

87 Кров і кровообіг Навіщо людині кровообіг?

88 Яке значення для життя людини має кровообіг?

89 Застосовуємо знання щодня

ІV Людина в суспільстві

90

19.04 –
01.05

До.10.05

Людина серед людей У чому цінність сім’ї?

91 Як запобігти небезпечним маніпуляціям у побуті?

92 Як запобігти небезпечним маніпуляціям у побуті? (2-
й урок)

93 Права й обов’язки людини Якою має бути
поведінка в закладах культури?

94 Що таке правопорушення?

95 Чи можуть діти стати славетними українцями?

96 Культура народів світу Де можна побачити
рукотворні дива світу?

97 Чому дізнаватися про життя різних народів – цікаво?

98 Що в моїй оселі вироблено в інших країнах?

99 Мови народів світу Які мови найпоширеніші у
світі?

100 Чому треба плекати державну мову?

101 Застосовуємо знання щодня




