1 клас
Я досліджую світ
Тема. Підсумок за темою. Українська мова в інтегрованому курсі: навчаюсь наводити
аргументи на підтримку власних думок
Завдання: зош. с. 52, скласти розповідь «Діти можуть охороняти природу»
https://www.youtube.com/watch?v=k1wh6IUfPKg
https://www.youtube.com/watch?v=TG-JeQWas1o
https://www.youtube.com/watch?v=L7dTTr2h1cE
Українська мова
Тема. Письмо вивчених букв, складів, слів, речень
Завдання : читати додатково, розвиток мовлення зош. с. 48-49,
Робота на картках у Вайбер-групі, списати три загадки
https://www.youtube.com/watch?v=KJD9r6zgTpI
https://www.youtube.com/watch?v=Wf4lNMtJoZs
Математика
Тема. Поняття «минула 1година». Порівняння, додавання і віднімання іменованих
чисел, виражених у годинах. Задачі на визначення початку, закінчення і тривалості
події
Завдання: підручник с.197-201, зош. с. 18-19 урок № 110
https://www.youtube.com/watch?v=ZqOj7By2soY
https://www.youtube.com/watch?v=hR3VCSaEOF8
Образотворче мистецтво
Тема. Використання образотворчої діяльності для задоволення та поліпшення
емоційного стану. Веселі поросятка
https://www.youtube.com/watch?v=VpZlmG5iQg8
2 клас
ЯДС підручник с.113, підготуй розповідь про гірську породу твого краю.
Математика №952-960, правило на с.153 рекомендую запам’ятати
Українська мова: підручник:с.79-80, правило на с.79 рекомендую запам’ятати,
впр.1,2,3 письмово, рекомендую запам’ятати пісню-закличку на с.80 (у впр.5)
Англійська мова
Тема. Це я. Підтема. Мій розумний батько.
Вивчити слова; прочитати вправи 1, с.: 102, 4, с.: 103 (підручник).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

Tall
Slim
Beautiful
Strong
Clever
Short
Fat
Young
Old

[tɔːl] (тол)
[slɪm] (слім)
[ˈbjuːtɪf(ə)l] (бютіфул)
[strɒŋ] (строн)
[ˈklevə] (клеве)
[ʃɔːt] (шот)
[fæt] (фет)
[jʌŋ] (янг)
[əʊld] (оулд)

високий
стрункий
гарний
сильний
розумний
низький
повний
молодий
старий

3 клас

Українська мова
Тема. Контрольне списування
Д / з списати каліграфічно текст А.Кондратюк «Волошка»
6 травня
Списування
Волошка
Волошка здавна – ніжна улюблениця українських дівчат. Вона
уславилася своїм незрівнянним синім кольором. Волошки в житі – це клаптик
блакитного неба серед хлібів. У народних піснях захоплено оспівують дивну
красу цієї квітки. Неповторними пахощами сповнюють волошки чудову прозу
багатьох українських письменників.
Є в Україні і назви поселень - Волошки, Волошкове.
Добре відомі цілющі властивості цієї рослини. Використовують волошку
як і барвник.
(58 слів) За А.Кондратюком

Математика
Тема. Знаходження числа за величиною його частини. Задачі на знаходження
числа за величиною його частини. Самостійна робота
Д / з виконати завдання на картці
6 травня
Самостійна робота

1. Як записати дробом одну четверту частину?
А4

Б

1
В 1
4
14
2. Чому дорівнює 1 від 21 см?
7
А 3 см
Б 11 см
В 7 см
3. Знайди число, якщо його 1 дорівнює 60?
10
А6

Б 60

В 600

4. Встанови відповідність
Знайди час, якщо:
А його 1 дорівнює 30 хв

1) 1 рік

2
Б його 1

дорівнює 4 місяці

2) 1 доба

3
В його 1 дорівнює 6 год

3) 1 год

4

5. Запиши дробом

6. Ширина прямокутника дорівнює 7 см. Це становить 1 його довжини. Знайди.
3
периметр прямокутника.

7. Петрик заплатив за морозиво 6 грн . Це становило 1 всіх грошей, які він мав.
3
Скільки грошей залишилося у Петрика?

Літературне читання
Тема. Контрольна робота . Перевірка навички читання мовчки М.Пономаренко
«Павучкові рушнички».
Д / з прочитати текст МОВЧКИ за посиланням http://8next.com/readlist/4123t029.html , виконати до нього завдання на картці.
Картка «Павучкові рушнички»
1. До якого літературного жанру належить цей твір?
А авторська казка

Б оповідання

В легенда

2. Якою справою над усе любив займатися павук?
А вишивати рушнички
рушнички

Б ткати рушнички

В дарувати

3. Що святкували комашки на галявині?
А теплий літній день

Б закінчення тижня

В день народження

бджілки
4. Яке прислів’я виражає головну думку твору?
А Добре роби – добре й буде.
Б Яка охота, така й робота.
В По роботі знають майстра
5. Установи відповідність між виразами та їх значеннями
А зроду не мала

1) дуже ніжний на дотик

Б напрочуд приємно

2) без нічого

В з порожніми руками

3) ніколи в житті не було

6. Напиши, що могли подарувати герої твору павучку у відповідь ( 3-4
речення).
Природознавство
Тема. Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна.
Д / з Опрацювати у підручнику с. 157 – 159, давати відповіді на запитання,
у зошиті с. 58

4 клас
Літературне читання
Тема. «Я люблю читати» Продовження роботи над текстом Сельма Лагерльофа «
Лісовий гном» . Верхи на гусакові(уривок з повісті-казки «Чудесна мандрівка Нільса
Гольгерсона з дикими гусьми»)
Підручник «Я люблю читати», прочитати казки, вміти переказувати,
с. 130 – 141, скласти план до казки ( на вибір)
Математика
Тема. Знаходження числа за величиною його дробу. Знаходження числа за
величиною його дробу під час розв’язування практично зорієнтований задач
с.175 – 177, уважно опрацювати пояснення до задачі 1139, вивчити правило, виконати
запропоновані завдання.
Я у світі
Тема. Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність
Уважно подивитися презентацію
https://naurok.com.ua/prezentaciya-volonteri---lyudi-dobro-voli-66921.html

Трудове навчання
Часткове ознайомлення з різними професіями. Урок-екскурсія. Які бувають
професії. Світ професій
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
Англійська мова
Тема. Свята і традиції. Підтема. Звичаї та традиції.
Переписати слова в словник, вивчити. Вправа 1, с.: 89 (прочитати текст; усно);
вправа 2 (письмово переписати речення, закінчити їх, використовуючи текст).
№ АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
з/п
1.
A birthday party
2.

A sporting victory

3.
4.

A wedding
A tea party

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

[ˈbɜːθdeɪ ˈpɑːtɪ]
(бьоздей паті)
[ˈspɔːtɪŋ ˈvɪktərɪ]
(спотін віктері)
[ˈwedɪŋ] (ведін)
[tiː ˈpɑːtɪ] (ті паті)

Святкування дня
народження
Спортивна
перемога
весілля
Чайна вечірка

5 клас
Історія України. Тема уроку: Містечка й села України. Д/з: прочитати стор. 128129. Складіть розповідь-опис свого села. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=KO7U9dCCSmM

Природознавство
Навчальний проєкт. Вирощування найвищої бобової рослини. Фото передати на
електронну пошту 0660919022l@gmail.com
Математика
Тема: Розв’язування задач і вправ. https://www.youtube.com/watch?v=y_rptDyC_yk
Параграф 33.
Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі с.212
Фізична культура
Стрибки в довжину. Загальнорозвивальні вправи, човниковий біг 4х6м. Стрибки в
довжину з місця. https://mylifesport.ru/text.php?id=33

Українська мова
Тема: Діалог. Розділові знаки при діалозі
Параграф 64.

Вправа 495(усно)

500(письмово)

Підготувати
і
здати
контрольний
твір
і
виразне
читання(контрольні усні види діяльності в кінці семестру) За
довідками звертатися за тел.099-27-36-052
6 клас
Інформатика
Тема: Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події.
https://www.youtube.com/watch?v=JweCEU6R8ho
Виконати роботу «Працюємо з комп’ютером» с.87-88
Всесвітня історія. Тема уроку: Культурне життя Давньої Індії. Д/з: опрацювати §
16 стор.76-77. Дати відповідь на запитання № 3 стор.77. Переглянути відео за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Vy-ZCNtSYWw
Образотворче мистецтво. Тема уроку: битва на морі. Намалювати композицію
«Кораблі на морі».
Українська мова
Тема: Написання разом і через дефіс неозначених займенників.
Параграф 43, звернути увагу на правило с.218

Вправа 491(письмово)

Підготувати
і
здати
контрольний
твір
і
виразне
читання(контрольні усні види діяльності в кінці семестру) За
довідками звертатися за тел.099-27-36-052
7 клас
біологія
Тема: Співіснування організмів в угрупуваннях.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=tEBwI4ZlxR4
Д/з – §59, виконати завдання с. 259-260; накреслити схему «Різноманітність
біотичних зв’язків»;
РЗ завд. 10 с. 92
Українська мова
Тема: Написання часток.
Параграф 49.
Вправи 519, 520(усно)
524,528(письмово)
Підготувати
і
здати
контрольний
твір
і
виразне
читання(контрольні усні види діяльності в кінці семестру) За
довідками звертатися за тел.099-27-36-052
Геометрія
Контрольна робота з теми з теми «Коло та круг». Текст контрольної роботи у групі в
вайбері

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Визначні місця Києва.
Записати слова в словники, вправа 1, с.: 144; вправа 2, с.: 145 (усно, прочитати
діалог); вправа 3 (письмово; дописати речення, використовуючи діалог (вправа 2));
4, с.: 146 (письмово; прочитати описи та вставити варіанти речень).

основи здоров’я
Тема: Положення
кримінального
законодавства
у
сфері
боротьби
розповсюдженням наркотиків. Протидія залученню до вживання наркотиків.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=wF7pDE3sdaY
https://www.youtube.com/watch?v=bzEuMzm_M2g
https://www.youtube.com/watch?v=EbdDNMnjBww
Д/з – §28, РЗ с. 56-57

з

8 клас
Фізична культура
Стрибки в довжину. Загальнорозвивальні вправи, човниковий біг 4х6м. Стрибки в
довжину з місця. https://mylifesport.ru/text.php?id=33
Фізика
Тема: Струм в металах.
https://www.youtube.com/watch?v=yrvVuisdEuM
https://www.youtube.com/watch?v=yhGop-ZUgRg
Параграф 36.

Вправа 36 № 3,4

Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Дозвілля підлітків.
Вправа 2, с.: 120-121 (прочитати текст; підібрати заголовки до абзаців (усно);
виконати вправу 5, с.: 121 (письмово); написати 10 речень на тему
“My favourite free time”.
Алгебра
Повторення. Тотожні перетворення раціональних виразів. Повторити п. 10, 11, 17,
№816(1), 818(5), 823(5)
Геометрія
Розв’язування задач. Завдання №4 в тестовій формі «Перевірте себе» с.168, №1 - 10
Інформатика
Тема: Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів
Попрацювати над темою обраного проекту.

9 клас
Алгебра
Повторення. Розв’язування квадратних рівнянь. Повторити
за підручником
«Алгебра – 8» п.18 - 20, виконати №5.56(1 – 6) з підручника «Алгебра – 9»,
https://www.youtube.com/watch?v=b9c7ftM-Ppk
Англійська мова
Тема. Чому б не познайомитися ближче? Підтема. Визначні місця
Сполученого Королівства.
Вправа 2, с.: 203-204 (усно); вправа 3, с.: 204 (письмово дати відповіді на запитання);
вправа 6 (c), (усно прочитати інформацію).
хімія
Тема: Багатоманітність речовин та хімічних реакцій.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=Tb7tPXw6_m8
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-bagatomanitnist-rechovin-ta-himichnihreakciy-vzaemozv-yazki-mizh-rechovinami-ta-hni-vzaemoperetvorennya-38574.html
Д/з – записати схеми у зошит з презентації
біологія
Тема: Біосфера як цілісна система
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=9MFfsdbzPZs
Д/з – §55; відповісти на питання 1-14 с. 299-300
Всесвітня історія. Тема уроку: Британське володарювання в Індії. Д/з:
опрацювати стор.211-216. Розглянути запитання на стор.216. Переглянути
презентацію за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=IqU8t4CdKxM
Трудове навчання. Тема уроку: Основи планування садиби. Практична робота.
Спланувати на ділянці житловий будинок та господарські будівлі. Зразок на стор.
139.
основи здоров’я
Тема: Концепція національної безпеки України. Сфери національної безпеки.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=aza8K0O1Vtk
Д/з - §28, виконати завдання 1-2 с. 201
10 клас
Англійська мова
Тема. Спорт і дозвілля. Олімпійські чемпіони України.
Виконати вправу 6, с.: 208 (відповісти на запитання письмово); вправа 7,
с.: 208-209 (письмово вставити слова за змістом). Повторити Минулий неозначений
час.
Хімія
Тема: Загальні поняття про біологічні активні речовини (вітаміни, ферменти)
Переглянути відео: https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-zagalni-ponyattya-probiologichno-aktivni-rechovini-vitamini-fermenti-163852.html
Д/з – §33 №1-4(усно) с. 192

Історія України. Тема уроку: Життя населення України в умовах окупації.
Остарбайтери. Колабораціонізм. Д/з: опрацювати стор.208-210 до п.№4. Виписати
терміни. Робота з тестами ЗНО попередніх років. Переглянути відео за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=TfczCIf6FCM
https://www.youtube.com/watch?v=xTf2r2xB1ps
Інформатика
Тема: Створення простих текстових документів, їх зберігання, копіювання та
пересилання
https://vsimpptx.com/urokinf/documents/u11
біологія
Тема: Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю.
Переглянути відео: https://naurok.com.ua/prezentaciya-osoblivosti-reprodukci-lyudiniu-zv-yazku-z-biosocialnoyu-sutnistyu-118880.html
Д/з – §50, виконати тести https://naurok.com.ua/test/start/361632
Українська література
Тема: Олександр Олесь (О. Кандиба), коротко про життя і творчість, світоглядні
переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою
радість обнялась»…)

