1 клас
Я досліджую світ
Тема. Я охороняю природу. Українська мова в інтегрованому курсі: беру участь у
діалозі на тему «Як зібрати сніданок до школи?»
Завдання: підручник с. 63, скласти діалог дитини з мамою «Як зібрати сніданок до
школи?»
https://www.youtube.com/watch?v=iKqPz4qGYtY
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI
https://www.youtube.com/watch?v=uKNrXAMomtI
Українська мова
Тема.
Букви
Ті
т.
Письмо
малої букви
т.
Вірш.
Тема
вірша.
Розвиток зв’язного мовлення: пояснюю прислів’я
Завдання : підручник с. 64, зош. с. 50 – письмо малої букви т, списати прислів’я підручник с. 64 – пояснити його значення
https://www.youtube.com/watch?v=4PGt3wxcmBc
https://www.youtube.com/watch?v=28OIsXQgkw0
https://www.youtube.com/watch?v=nPVE67O2Xzc
Математика
Тема. Час. Одиниця часу – година. Визначення
Позначення стрілками часу на годиннику
Завдання: підручник с.195-196, зош. с. 17-18 урок № 109
https://www.youtube.com/watch?v=0pkZUuy5VHU
https://www.youtube.com/watch?v=RhqzTi-nB5g
https://www.youtube.com/watch?v=cvGN0pTrmaw

часу

за

годинником.

Англійська мова

Тема. Їжа. Підтема. Меню.
Повторити Дні тижня; вправа 5, с.: 101 (підручник, читати слова з буквою Ii (ай).

2 клас
ЯДС підручник с.110-112, зош. з друк. осн. С.64-65
Математика №943-951, правила на с.152 рекомендую запам’ятати
Українська мова підручник с.78, у зош. з друкованою основою впр.1 (с.45), впр.2
(с.46).
Фізкультура
Тема. Організаційні вправи, загально розвивальні вправи, різновиди ходьби і бігу.
Удари по м’ячу, зупинка м’яча. Розвиток витривалості ( біг), гнучкості. Рухлива гра (
на вибір)
Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики, різновиди ходьби і бігу, виконати
вправи з м’ячем (по можливості), пограти у рухливі ігри (за вибором)

3 клас
Я у світі
Тема.

Необхідність взаємодопомоги , співпраці, охорони природи спільними

зусиллями
Математика
Тема. Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його
частиною
https://youtu.be/ayXUGhimtlc
Д / з с. 153 – 155, 1014 (усно) вивчити правило, № 1013, 1015, 1017, 1018 (письмово);
№ 1020, 1021 (за бажанням)
Літературне читання
Тема. Вірші – це не лише рима. Анатолій Костецький . «Імена», «Дивна звичка».
Гумористичний вірш
Д / з опрацювати у підручнику с.172 – 175, давати відповіді на запитання,
*спробувати скласти власні віршовані рядочки ( за бажанням)
Англійська мова
Тема. Відпочинок і дозвілля. Підтема. На канікулах.
Вивчити слова; вправа 2, с.: 132 (усно, прочитати, показати, використовуючи
малюнки (вправа 1)); вправа 3, с.: 133 (усно); вправа 4 (письмово, дати відповіді на
запитання, використовувати вправу 4).

№
з/п

АНГЛІЙСЬКЕ
СЛОВО

1.

To make a sandcastle

[tuː meɪk e sændkɑːsl]
(ту мейк е сендкасл)

Робити замок з піску

2.

To go fishing

[tuː gəʊ ˈfɪʃɪŋ]
(ту гоу фішін)

Рибалити

3.

To help grandparents

[tuː help ˈgrænpe(ə)rənts] Допомагати
(ту хелп грендперентс) дідусеві

4.

On the beach

[ɒn θe biːʧ] (он зе біч)

На березі

5.

To stay at home

[tuː steɪ æt həʊm]
(ту стей ет хоум)

Залишатися вдома

6.

In the village

[ɪn θe ˈvɪlɪʤ]
(ін зе вілідж)

У селі

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

бабусі

й

4 клас
Природознавство
Тема. Гори Карпати. Рослинний і тваринний світ. Господарська діяльність у гірській
місцевості
Параграф 45, с.147 – 151, уважно опрацювати матеріал параграфа, відповісти на
запитання, підготувати повідомлення про цікаві природні об’єкти Карпат. Виконати
завдання на відповідних сторінках в зошиті.
https://www.youtube.com/watch?v=cW1c9fH-QDc
https://www.youtube.com/watch?v=JJiZZlGUo0o
Математика
Тема. Знаходження дробу від числа. Правила знаходження дробу від числа. Задачі
на знаходження дробу від числа
с.173 – 175, уважно опрацювати пояснення задачі 1129, вивчити правило виконати
запропоновані завдання( 1128, 1129-усно, 1130 – 1137 – письмово; вирази 1134
обчислити письмово)
Українська мова
Тема. Повторення вивченого 1 – 4 класах
Повторення й узагальнення вивченого про текст. Види речень. Частини мови. Рід і
число іменників, відмінювання іменників
с.177 – 178 , виконай запропоновані вправи. За потреби звернися до попереднього
вивченого матеріалу
Фізкультура
Тема. Легка атлетика. Організуючі та загальнопідготовчі вправи. Високий
старт. Стартовий розбіг. Біг на дистанції. Фінішування. Спеціальні вправи
бігуна. Стрибок у довжину з розбігу, зігнувши ноги. Стрибок з місця через
перепону. Метання малого м’яча «із-за спини через плече». Метання малого
м’яча на дальність
Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики. Пригадати техніки виконання
високого старту, стартового розбігу, фінішування. По можливості виконати
стрибки у довжину з розбігу та з місця через перепону
Інформатика
Тема: Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.
https://www.youtube.com/watch?v=qcooXFNldbc
Опрацювати матеріал відео уроку.
5 клас
Українська література
Тема: Григір Тютюнник «Дивак». Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його
уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся, як позиція особистості.
Усно охарактеризувати образ Олеся за даним планом, дібравши відповідні цитати
(виписати їх)
План
1. Вік хлопчика.
2. Зовнішній вигляд.

3. Поведінка, вчинки.
4. Заняття, вподобання.
5. Риси характеру: творча уява, спостережливість, допитливість, щирість,
наївність.
6. Доброта, милосердя, природне чуття краси і справедливості.
7. Товариськість, уміння прощати.
8. Стосунки з людьми.
Математика
Тема: Десяткові дроби та дії з ними.
https://www.youtube.com/watch?v=y_rptDyC_yk
Параграф 30-32. № 814, 843, 863.
Музичне мистецтво
Тема: Музика і циркове мистецтво
Підручник ст..164-167
Слухання. Ж.Оффенбах. Галоп із оперети «Паризький балет»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=561&v=P9TFfcQrV9E&feature=emb_lo
go
https://www.youtube.com/watch?v=GZxUJXqbxYs
Пісня Є.Крилатов «Крилата гойдалка»
https://www.youtube.com/watch?v=R2zSoq0os_0
Інформатика
Тема: Способи опису алгоритму. Програма.
https://www.youtube.com/watch?v=SKC1cQXf8dM
повторити параграф 4.1
Англійська мова

Тема. Шкільне життя. Підтема. Шкільне приладдя.
Вивчити слова; вправа 4, с.: 185 (письмово, вставити слова з таблиці); вправа 7,
с.: 186 (письмово, дати відповіді на запитання).

№
з/п
1.
2.
3.
4.

A pen
A toy car
A pencil
A school bag

5.

A mobile telephone

6.
7.
8.
9.
10.
11.

A textbook
An exercise book
A watch
A ruler
A CD
An eraser

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО

ТРАНСКРИПЦІЯ
[pen] (пен)
[tɔɪ kɑː] (той ка)
[pensl] (пенсіл)
[skuːl bæg] (скул бег)
[ˈməʊbaɪl ˈtelɪfəʊn]
(меубайл теліфеун)
[ˈtekstbʊk] (текст бук)
[ˈeksəsaɪz bʊk] (ексісайз бук)
[wɒʧ] (воч)
[ˈruːlə] (руле)
[ˈsiːdɪ] (сіді)
[ɪˈreɪzə] (ірейзе)

ПЕРЕКЛАД
Ручка
Іграшкова машина
Олівець
Шкільний портфель
Мобільний телефон
Підручник
Зошит
Годинник
Лінійка
Компакт-диск
Ластик (гумка)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A pencil box
A pair of scissors
A bottle of glue
A doll
A sweet
A marker
A stapler
A diary
A dictionary
A pencil sharpener
A ball

[pensl bɒks] (пенсіл бокс)
[peə ɒv ˈsɪzəz] (пее оф сізес)
[bɒtl ɒv gluː] (ботл оф глю)
[dɒl] (дол)
[swiːt] (світ)
[ˈmɑːkə] (маке)
[ˈsteɪplə] (стейпле)
[ˈdaɪərɪ] (дайері)
[ˈdɪkʃn(ə)rɪ] (дікшенері)
[pensl ʃapənə] (пенсіл шапене)
[bɔːl] (бол)

Пенал
Ножиці
Клей
Лялька
Солодощі
Маркер
Степлер
Щоденник
Друкований словник
Підстругалка
М’яч

6 клас
Англійська мова

Тема. Шкільне життя. Підтема. Як добре ти знаєш географію?
Вправа 1, с.: 171 (письмово, знайти еквіваленти слів); вправа 2 (письмово,
вставити слова з таблиці); вправа 3, с.: 172 (усно, прочитати думки учнів);
вправа 4 (письмово, відмітити твердження, про кого з дітей йде мова).
біологія
Тема: Сапротрофні – цвілеві гриби, дріжджі.
Пройти тести:
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=2hgU_WiHghs
Д/з - §52, §16, відповісти на запитання після параграфа
Математика
Тема: Аналіз контрольної роботи. Подільність натуральних чисел
https://www.youtube.com/watch?v=5xNKLKB5Ucg
Параграфи 1-7.
Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1 – § 7) ст.28
Музичне мистецтво
Тема: Українська симфонічна поема
Підручник ст..194-197
Слухання. С.Людкевич. симфонічна поема «Дніпро»
https://www.youtube.com/watch?v=U1ktEvnznEY
Пісня В.Баснер «На безіменній висоті»
https://www.youtube.com/watch?v=5je4uRmLOMs
https://www.youtube.com/watch?v=O2wQqDgBXYQ
Українська література
Тема: Викриття дурості й пихатості в байці Л. Глібова «Жаба і Віл».
Навчитися виразно читати байку. Поміркувати над прочитаним с.222
Написати листа авторові байок Леонідові Глібову.

Всесвітня історія. Тема уроку: Суспільне та релігійне життя давньої Індії. Д/з:
опрацювати §16 до стор.175. Дати відповідь на запитання на стор.77 № 1-2.
Робота
з
контурною картою. Переглянути відео за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=q0h6dIGWSUw
7 клас
Фізика
Тема: Прості механізми
https://www.youtube.com/watch?v=DEuQELxjVHY
Параграф 36.
Вправа 36 № 1-4
Алгебра
Розв’язування типових вправ з теми «Лінійні рівняння та їх системи» №1039(1, 2),
1100
Фізична культура
Вдосконалення техніки стрибка у довжину з розбігу способом прогнувшись.
Музичне мистецтво
Тема: Електронна музика та її інструменти
Підручник ст.. 182-185
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=5PQr3ouPH8c&feature=emb_log
o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=NYpNzCek4xQ&feature=emb_lo
go
Слухання: https://www.youtube.com/watch?v=StlGAIOywLY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=z5aaeFIubFI
Пісня Н.Май «Спасибі вам, фронтовики»
https://www.youtube.com/watch?v=EyTV8P0M3x0

українська література
Тема. Розвиток мовлення. Створення власної історії з головним героєм повісті
Іваном Силою (письмово).
Д / з створити власну історію з головним героєм повісті Іваном Силою (
письмово, обсяг 1,5 – 2 ст. )

Історія України. Тема уроку: Господарське життя в Україні. Д/з: опрацювати
§24 до стор.209. Виписати терміни на стор.206-207. Переглянути відео за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=b72VuQcUQms

8 клас
Англійська мова

Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Люблю Україну.
Вправа 1, с.: 140 (усно, прочитати, зрозуміти вірш); вправа 4, с.: 140-141 (усно,
прочитати текст); вправа 5, с.: 142 (письмово, переписати, вставити слова за
змістом).
Мистецтво
Тема: Романтизм і реалізм в українському мистецтві
Підручник ст..256-267
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-nske-mistectvo-romantizmu-ta-realizmu126101.html
Геометрія
Самостійна робота з теми «Многокутники. Площі многокутників». Текст самостійної
роботи у групі в вайбері
біологія
Тема: Профілактика захворювань ендокринної системи. Проект. Йододефіцит в
організмі
людини,
його
наслідки
та
профілактика.
(https://cityadm.lviv.ua/news/science-and-health/medicine/261659-fakhivtsi-nagaduyut-proprofilaktiku-jododefitsitnikh-zakhvoryuvan)
Переглянути
відео: https://www.youtube.com/watch?v=4tA5-AkbBVQ
порушення ендокринної системи у вигляді таблички)

(записати

Д/з - §58, виконати завдання на с. 255-256

українська література
Тема. Позакласне читання. Оксана Думанська «Школярка з передмістя».
Д / з прочитати повість О.Думанської «Школярка з передмістя»
9 клас
Мистецтво
Тема: Мистецтво в діалозі культур. Полікультурність
Підручник ст..192-197
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mistectva-31-v-9-klasi-mistectvo-v-dialozikultur-30147.html
https://www.youtube.com/watch?v=12frBsVCapM
https://www.youtube.com/watch?v=zQmz256XNqk
https://www.youtube.com/watch?v=SS5d5LCSK7E
https://www.youtube.com/watch?v=B1dzbB0-q0A
https://www.youtube.com/watch?v=vuXxnuA9OaM

Українська мова
Тема: Узагальнення й систематизація вивченого. Порядок слів у реченні.
Повторити параграфи 2-4. За ключовими словами і словосполученнями скласти
текст. Визначити стильову належність і тип мовлення.(письмово)
Талант, обдарованість, молодь, власне майбутнє, сучасний світ, життєвий
шлях.
Геометрія
Повторення. Декартові координати і вектори на площині. Повторити п. 8 – 11,
№21.35 – 21.37 https://www.youtube.com/watch?v=i1ZlwaGzzv8
хімія
Тема: Контрольна робота (з органічної хімії)
Виконати завдання: https://naurok.com.ua/test/start/319631
Д/з - https://naurok.com.ua/test/start/342225
Фізична культура
Естафетний біг 4х60 метрів. https://mylifesport.ru/text.php?id=31

українська література
Тема. Марко Вовчок. Життя і творча діяльність. «Народні оповідання»;
продовження теми народного життя в повісті «Інститутка»
Д / з опрацювати життя і творчість Марка Вовчка за презентацією, прочитати
повість «Інститутка»
10 клас
Алгебра
Контрольна робота з теми з теми «Похідна та її застосування». Текст контрольної
роботи у групі в вайбері
біологія
Тема: Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушень запліднення у
людини.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=VNc0IrzvAUc
https://www.youtube.com/watch?v=XQfosU8yflk
Переглянути презентацію:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-sut-ta-biologichneznachennya-zaplidnennya-118867.html (схеми записати у зошит)
Д/з - §50, відповісти на запитання 1 – 6, 1*-2* с.183

Фізична культура
Вдосконалення техніки Штовхання ядра (вага 4 кг.)
Українська мова
Тема: Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і
прислівникових сполучень.
Параграфи 80,81. Вправи 577(усно) 573, 578(письмово)

Громадянська освіта. Тема уроку: Сталий розвиток. Д/з: опрацювати стор.130133. Виконати завдання № 4,5 стор.133. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=wKPhQJIgtW8
Історія України. Тема уроку: Окупація України військами Німеччини та її
союзників. Д/з: опрацювати §37 до стор.208.Виписати терміни на стор.206-207.
Переглянути відео за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=0UcvGn6Z2N4
https://www.youtube.com/watch?v=ZUc6XoKFN_c
Захист Вітчизни. Тема уроку: Надання домедичної допомоги при кровотечах.
Види кровотеч. Д/з: опрацювати §51. Розглянути запитання на стор.223.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=gNCYMZd1bQU

