1 клас
Я досліджую світ: підручник с. 44, зош. с. 38
https://www.youtube.com/watch?v=id3_wnGiQGQ
https://www.youtube.com/watch?v=JQKYDU_Clqo
Українська мова: підручник с. 47, зош. с. 31 – письмо буквосполучення «м’який знак
- о» (ьо) https://www.youtube.com/watch?v=r-MR0ulNou0
https://www.youtube.com/watch?v=H50ib_V9Lrk
https://www.youtube.com/watch?v=YzmvTInCfzo
Фізична культура: ранкова гімнастика 10 хв
https://www.youtube.com/watch?v=9GU7Kn_b6oc
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY

Англійська мова
Тема. Свята. Підтема. Щасливого Великодня!
Повторити (вивчити) алфавіт; вивчити слова.
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Easter
Basket
Easter Bunny
Egg

5.

Happy Easter!

6.

How old are you?

7.

How old is she?

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО

ТРАНСКРИПЦІЯ
[ˈiːstə] (істе)
[ˈbɑːskɪt] (баскіт)
[ˈiːstə ˈbʌnɪ] (істе бані)
[eg] (ег)
[ˈhæpɪ ˈiːstə]
(хепі істе)
[haʊ əʊld ɑː juː]
(хау олд а ю)
[haʊ əʊld ɪz ʃiː]
(хау олд із ші)

ПЕРЕКЛАД
Великдень
кошик
Великодний зайчик
яйце
Щасливого
Великодня!
Скільки тобі років?
Скільки їй років?

2 клас
ЯДС у зош. з друкованою основою (інформатична галузь с. 11-13)
Українська мова Опиши хвилястого папугу підручник с. 45-46
Математика підручник №826-834 рекомендую вивчити табличку множення на 7
напам’ять

Англійська мова
Тема. Це я. Підтема. Моє обличчя.
Вправи 1, 4, с.: 100-101 (підручник) читати; вивчити слова.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
Face
Hair
Eyes
Long
Short
Nose
Mouth
Ear(s)

ТРАНСКРИПЦІЯ
[feɪs] (фейс)
[heə] (хее)
[aɪz] (айз)
[lɒŋ] (лонг)
[ʃɔːt] (шот)
[nəʊz] (ноуз)
[maʊθ] (маус)
[ɪə] (іез)

ПЕРЕКЛАД
обличчя
волосся
очі
довге
коротке
ніс
рот
вуші

3 клас
Українська мова
Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах
Д / з с. 160 -161 Вправа 395, 396
Математика
Тема. Ділення на двоцифрове число виду 51:17 шляхом добору. Задачі на
знаходження четвертого пропорційного.
Переглянути відео-пояснення за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=5UDWLIJj1V4
Д / з с. 132 № 867 (усно), № 869, 871, 875

Літературне читання
Тема. Відомості про Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху»
Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=iu3_0u3iuVM
Д / з Прочитати с. 152 – 156, скласти план, стисло переказувати.

4 клас
Літературне читання
Розділ Шостий. Розповіді про нас самих. Вступ до розділу. Езоп. Двоє приятелів і
ведмідь
С.116 – 118. Дати відповіді на запитання. Підготувати з різних джерел повідомлення
про Давньогрецького байкаря Езопа. За бажанням намалювати малюнок до байки,
прочитати інші байки Езопа.

Українська мова
Виконати запропоновані завдання (передані групі у viber)
Математика
Рівняння у яких права частина, або один із компонентів є числовим виразом.
Розв’язання задач за допомогою рівнянь
С.151, №969 -977, виконати наступний варіант в зошиті ДПА.
Основи здоров’я
Тема. Психічна і духовна складові здоров’я. Самооцінка і поведінка людини
с.136 – 140, виконати завдання з зошиті, що відповідають сторінці
підручника. https://www.youtube.com/watch?v=oE2V5O9LxS4
https://www.youtube.com/watch?v=eP2XUfZQMac
5 клас
Математика
Тема: Розв’язування задач і вправ https://www.youtube.com/watch?v=19AikTQPxXw
https://www.youtube.com/watch?v=eEao3zimcoc
https://www.youtube.com/watch?v=wKeZ9EpVoPs
Параграф 38. № 1127, 1128, 1129

Українська література
Тема: Павло Тичина. «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла». Мелодійність
віршів Павла Тичини.
Один із трьох віршів Павла Тичини вивчити напам’ять (за вибором)
Виписати в зошити епітети і порівняння з поезії «Гаї шумлять…»

Природознавство
Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на
організми чинників неживої природи. §38

Фізична культура
Приймання м’яча. Вивчити та відпрацювати техніку прийому м’яча. Посилання.

Англійська мова
Тема. Село, в якому я живу. Підтема. Повторення.
Повторити лексичний матеріал теми; повторити Артиклі, займенники. Проєктна
робота: зобразіть краєвид села, в якому проживаєте (на альбомному аркуші).

6 Клас
Математика
Тема: Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
https://www.youtube.com/watch?v=zhTuGq_Se7Q
https://www.youtube.com/watch?v=aDycWgmlWCs
Параграф 49. № 1389, 1396, 1402, 1404

Фізична культура
Приймання м’яча. Вивчити та відпрацювати техніку прийому м’яча. Посилання.

Географія
Тема: Болота, особливості їх утворення та поширення.
1. Виконати тест за посиланням http://merkator.org.ua/testy/ozera/.
2. Прочитати §51, запам’ятати, що є болотом і як утворюються верхові і низинні
болота. У зошиті створити схему « Користь від боліт» за зразком:
Користь від боліт
для природи
- живлять річки
- ? ? ?

для людини
- очищують води
- ???

Виконати завдання «Чи вмію» - № 7 на стор. 185 підручника.

Українська мова
Тема: Відмінювання порядкових числівників.
Параграф 39. Вправи 456 (письмово), 454,455, 457 (усно)

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Орієнтування у місті.
Повторити Загальні та Спеціальні запитання; виконати вправу 4, с.: 148 (письмово
переписати, та вставити слова за змістом); вправа 5, с.: 148 (письмово перекласти
речення).

Українська література
Тема: Характеристика образів Сергія і Митька. Допитливість, винахідливість,
кмітливість хлопчиків.
Підготувати усну характеристику образів Дмитра Омельчука і Сергія Стиценка за
даним планом
План
1. Сергій і Митько – головні персонажі повісті.
2. Риси вдачі хлопців:
а) довірливість і наполегливість;
б) допитливість і мрія про славу;
в) кмітливість і винахідливість;
г) розсудливість і мужність
3. Над чим змусили задуматися герої.
План записати у зошит, а текст на чернетку.
Підготувати уривок з повісті для виразного читання (приблизно пів сторінки)

7 Клас
Українська література
Тема. Позакласне читання. Степан Васильченко «Приблуда»
Д / з Прочитати оповідання С.Васильченка «Приблуда»

Інформатика
Тема: Програмування випадкових процесів
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-27%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D
1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0

Трудове навчання. Тема уроку: Технологічний процес виготовлення виробів із
дерева. Д/з: скласти технологічну картку виробу.

Географія
Тема: Вертикальна поясність.
1. Опрацювати §49, виявити відмінності між висотними поясами Альп і Гімалаїв (
записати їх у зошиті); завдання 5 с. 219 підручника (письмово).
2. Виконати тест за посиланням http://merkator.org.ua/testy/shyrotna-zonalnist-ivertykalna-pojasnist/

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Формування граматичних навичок.
Виконати вправу 6 письмово, a) вставити слова за змістом; b) записати речення,
використовуючи зразок.
хімія
Тема: Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода –
розчинник.
Д/з - https://www.youtube.com/watch?v=v43ku8Te-VI
https://www.youtube.com/watch?v=RuNa9PbGP9U
§31, №1-5(усно) №6-10*(письмово), виконати міні – проект «Вода у творчості
художників і поетів»

8 Клас
Українська мова
Тема. Відокремлені прикладки
Переглянути відео урок «Відокремлені прикладки» за посиланням
https://youtu.be/FygVAO9upXk
Д /з Опрацювати у підручнику с. 152 – 153, виконати вправи 332, 333 (усно);
336, 337, 338 (письмово)

Фізична культура
Техніка гри в нападі. Опрацювати головні прийоми дій в нападі. Посилання.

Географія
Тема: Механічний рух населення. Опрацювати §51, закріпити:1) види міграцій
за різними ознаками ( мал.195) і дібрати приклади до кожного виду, 2) формулу
визначення механічного приросту ( МП= І – Е), 3) мотиви міграцій людей з
прикладами країн. Відповісти на запитання 1-3 до мал. 196 «Робота з картою» с. 250.
Відшукати на політичній карті світу країни з найчисельнішою українською
діаспорою.

біологія
Тема: Вища нервова діяльність. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні
типи. Дослідницький практикум. Визначення типу вищої нервової діяльності та
властивості темпераменту.
Д/з – виконати онлайн тести https://onlinetestpad.com/ua/test/153123sensorn%D1%96-sistemi-lyudini (результати тесту прислати у вигляді скріншоту на
почту tomagmar11@gmail.com АБО вайбер +380680944412)
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=ppZe2jxIa90
§48 відповісти на зап. 1-10 с. 214, виконати дослідницький практикум с. 213-214

Інформатика
Тема: Призначення й використання логічних функцій табличного процесора
https://www.youtube.com/watch?v=SnrX5SPMtP8
http://synivkazosh.at.ua/_tbkp/urok.pdf

Зарубіжна література
Розвиток мовлення (письмово). Описати напругу почуттів ліричного героя,
порівняти із сучасністю.

9 Клас
Географія
Тема: Торгівля. Світовий ринок товарів і послуг. Опрацювати §37,
пояснювати зміст термінів: торгівля, світовий ринок,експорт, імпорт, мито,
міжнародна біржа, реекспорт, реімпорт, сальдо торгівлі; порівняти малюнки 168 і
169 по країнах - лідерах за експортом та імпортом товарів; виписати в зошит
«Показники зовнішньої торгівлі»; відшукати за картою головні регіони світової
торгівлі і запам’ятати їх.

Фізична культура
Техніка гри в нападі. Опрацювати головні прийоми дій в нападі. Посилання.

Історія України. Економічне та суспільно-політичне життя у складі АвстроУгорщини. Д/з: опрацювати відповідний параграф підручника. Скласти план
виступу по даній темі (письмово).

біологія
Тема: Неклітинні форми життя: віруси.
Д/з - виконати завдання https://naurok.com.ua/test/start/128339 (результати тесту
прислати у вигляді скріншоту на почту tomagmar11@gmail.com АБО вайбер
+380680944412)
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=1vQauErovSg
https://naurok.com.ua/prezentaciya-neklitinni-formi-zhittya-57900.html
§48 завд. 1-14 с. 262-263

Геометрія
Поворот. П. 19, задачі 3, 4 (с. 179), №19.4, 19.18, 19.19

Фізика
Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу. §36
https://www.youtube.com/watch?v=pNfa71w26WU

10 Клас
Геометрія
Повторення. Перпендикулярність у просторі.
П. 33 – 35, №43.20, 43.21, 43.23

Фізична культура
10 клас Техніка гри в нападі. Опрацювати головні прийоми дій в
нападі. Посилання.

Географія
Тема: Бразилія
1. Опрацювати § 38, оформити в зошиті паспорт Бразилії (довільно); порівняти
машинобудування Канади і Бразилії, склавши ( письмово) розгорнутий план
порівняння.
2. Перегляд відео за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=23qeKUSioqw
та https://www.youtube.com/watch?v=xqBBzo0aCKs

Фізика
Розв’язування задач.
Вправа 39 (1, 2 – усно, 3, 4 – письмово)

Захист Вітчизни. Тема уроку: Звільнення дихальних шляхів від сторонніх
предметів.
Опрацювати
§44.
Переглянути
відео
за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=lWLjWCKVm2E

Українська мова
Тема: Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників,
перехід в інші частини мови.
Параграф 64. Вправи 459, 464 (письмово). Дати відповіді на запитання рубрики
«Перевір себе» с.164.

Зарубіжна література
Тема Моріс Метерлінк. Драма-феєрія «Блакитний птах»
Д / з написати твір – роздум «Де, за Метерлінком, на людину чекають істинні
Блаженства? Чи погоджуєтеся ви із письменником?

