1 клас
Я досліджую світ
Тема. Планета Земля. Глобус
Завдання: підручник с. 66, зош. с. 54
https://www.youtube.com/watch?v=LK6jG7EXwaQ
https://www.youtube.com/watch?v=GmkRRpc9Pbw
Українська мова
Тема. Букви Ю і Ю. Письмо малої та великої букви Ю, ю. Вірш. Тема вірша.
Головний герой
Завдання : підручник с. 66-67, списати дражнилку, зош. с. 51 – письмо
малої і великої букви Ю,ю;
Виконати онлайн-тест (посилання і пароль у Вайбер групі)
https://www.youtube.com/watch?v=a9NSR5mg4mQ
https://www.youtube.com/watch?v=XVvZv52vZDk
https://www.youtube.com/watch?v=TDHBilvzv74
Фізична культура
Тема. Загальнорозвивальні вправи з предметами. Ходьба на підвищеній опорі.
Вправи для профілактики плоскостопості
https://www.youtube.com/watch?v=Mjx6qwlB2AE
https://www.youtube.com/watch?v=20LaJjg5w4g
https://www.youtube.com/watch?v=gBCBHaz19cM
Англійська мова
Тема. Їжа. Підтема. У кав’ярні.
Вивчити слова; вправа 3, с.: 102 (підручник, читати слова з буквою Oo (о), вправа 5,
с.: 103 (прочитати діалог).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
Pizza
Cola
Ice cream
Juice
Meat

ТРАНСКРИПЦІЯ
[ˈpiːtsə] (піце)
[ˈkəʊlə] (кеуле)
[aɪsˈkriːm] (айс крім)
[ʤuːs] (джус)
[miːt] (міт)

ПЕРЕКЛАД
Піца
Кола
Морозиво
Сік
М’ясо

2 клас
ЯДС підручник с.116-118, зош. з друкованою основою с.66-68
Математика №961-972 , правила на с.154-155 рекомендую запам’ятати
Українська мова: на с. 71-72 виконай впр.1 усно, впр. 2 усно, на с.72 впрр.3
письмово.
Англійська мова

Тема. Це я. Підтема. Повторення.
Виконати проєктну роботу. На альбомному аркуші намалювати свою родину,
описати її

3 клас
Українська мова
Тема. Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
Д/ з виконати завдання на картці
Картка
1. Спиши текст, розкриваючи дужки та вставляючи пропущені букви.
Мал(о/ьо)вниче українс(ь)ке с(е/и)ло. Спить з(е/и)мля (під)крилами вітрів.
За с(е/и)лом блукає синій туман. Сумно плаче стара в(е/и)рба (над)тихим
ставом. А со(н/нн)ий очерет заспокоює її.
(На)небі засяяв повний місяц(ь). Висипали поряд цяточки зірок. Милий
куточок рідного краю.
2. Склади звукову модель і визнач кількість букв і звуків у слові місяць.
3. Випиши з поданого тексту виділене речення. Підкресли головні та
другорядні члени речення. Визнач частину мови кожного слова. Установи за
допомогою питань зв’язок слів у реченні.
4. Поділи рисками слова на склади для переносу.
Українське, сонний, засяяв, місяць, цяточки, край.
Математика
Тема. Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв’язування
складених задач.
Д / з с.157-158, № 1031, 1033, 1038 (письмово); пройти онлайн-тестування
«Частини» за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/ngz243
Літературне читання
Тема. Гумористична казка . Микола Носов «Як Незнайко складав вірші»
Д/ з читати с. 175 – 179, давати ві запитання, переказувати.
4 клас
Літературне читання
Тема. Бібліотечний урок. Ілюстрація в книжці. Позакласне читання. У кожного своя
жар-пташка. Надія Кир’ян. Жар-пташка. Ілюстрації в книжці
Підручник «Найкраще « 4клас, с.528
Українська мова
Тема. Контрольний диктант «У весняному лісі»
Математика
Тема. Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутний паралелепіпед
(куб). Співвідношення образу геометричної фігури з об’єктами навколишньої
дійсності. Задачі на знаходження дробу від числа, числа за величиною його дробу

с.177 – 178, уважно опрацювати запропонований матеріал, виконати всі
завдання №1148- 1154
Основи здоров’я
Тема. Повага і самоповага
с.148 – 150, опрацювати матеріал підручника, відповісти на запитання,
виконати відповідні завдання сторінки в зошиті. Навести приклади з власного
досвіду виявлення поваги до інших людей
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. Виконати метання
м’яча на дальність (по можливості)
5 клас
Математика
Тема: Розв’язування задач
https://www.youtube.com/watch?v=LycXUoWNU9c
Параграф 34. № 917, 919, 937
Українська література
Тема: Микола Вінграновський. Основні відомості про письменника. «Сіроманець».
Захоплива і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й
природи.
Прочитати повість. Переказувати найцікавіші епізоди.
Природознавство
Людина – частина природи. Зв'язок людини з природою. Зміни в природі, що
виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини. §45
Фізична культура
Футбол - техніка безпеки. Правила гри, історія футболу. https://osvitadocs.com/node/153 https://sites.google.com/site/footballnvk17ua/home/pravila-gri-ufutbol
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1
%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
Англійська мова

Тема. Шкільне життя. Підтема. Предмети, які ми вивчаємо.
Повторити лексику Шкільні предмети; вправа 8, с.: 189 (письмово, вставити
слова з таблиці).

6 клас
Математика
Тема: Відношення і пропорції відсоткові розрахунки
https://www.youtube.com/watch?v=_02fGiCbbxU
https://www.youtube.com/watch?v=OsKUPahKu-0
Параграф 20-28
№523, 545, 563, 744
Українська література
Тема: Степан Руданський. Коротко про письменника. Співомовки С. Руданського
унікальне явище у світовому письменстві. Показ кмітливості народу у співомовці
«Добре торгувалось».
ТЛ: Гумореска, співомовка.
За підручником с.223-225.
Виписати і вивчити визначення понять ТЛ
(гумореска, співомовка, інверсія). Виразно читати байку «Добре торгувалось»,
опрацювати запитання і завдання після байки с.225
Українська мова
Тема: Правопис заперечних прийменників.
Параграф 43 (правило с.217).
Знайдіть помилки в поданих реченнях і виправте їх. Які з цих помилок
орфографічні, пунктуаційні, а які – граматичні?
1. По дорозі до школи я з ніким не зустрілася.
2. Хотів багато, та залишився нізчим.
3. Я ні скільки не жалію, що так трапилося.
4. Вона не шукала нічейої підтримки, на нікого не розраховувала.
5. У лісі ще не було ні чого ні ягід, ні грибів.

Географія
Тема: Природні зони Землі, їх особливості.
Прочитати § 58, або переглянути відео «Географічні пояси та природні зони
Землі» за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=jXr7j6FFXTA. Дослідіть за
картою природних зон де і як розміщені зони, що вказані на мал.. 186 с. 214
підручника.
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Континенти.
Повторити лексичний матеріал; вправа 5, с.: 172-173 (письмово, прочитати про
континенти, коротко написати твір про один з них (на вибір)).
Фізична культура
Футбол - техніка безпеки. Правила гри, історія футболу. https://osvitadocs.com/node/153 https://sites.google.com/site/footballnvk17ua/home/pravila-gri-u-futbol
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%
D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

7 клас
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Соціальні проекти.
Вправа 4, с.: 170-171 (усно, прочитати статтю); вправа 5, с.: 171 (письмово, тестове
завдання, використовувати вправу 4); вправа 6 (письмово, знайти еквіваленти до
слів).
Інформатика
Тема: Інструктаж з БЖД. Реалізація програмного проекту відповідно до
розробленого сценарію.

https://vsimpptx.com/urokinf/7klas/u31
Географія
Тема: Атлантичний океан. Практична робота 12 ( продовження).
Прочитати §59, , виконати інтерактивну вправу онлайн за
посиланням https://learningapps.org/view5083466 ( вибрати «Картограф.
Атлантичний океан).
Трудове навчання. Тема уроку: Технологія створення елементів ландшафтного
дизайну. Добір матеріалів та інструментів. Д/з: написати перелік матеріалів та
інструментів.
Українська література
Тема. А.Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними.
Оспівування любові до матерії, її щирих почуттів до своєї дитини у поезії «Пісня про
рушник» .
Д / з вивчити напам’ять поезію А.Малишка «Пісня про рушник», уміти її
аналізувати.
хімія
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/373149
Тема: Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на
водоочисних станціях та в домашніх умовах.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=jUn9urCiGa0
https://www.youtube.com/watch?v=M57Bg4WLVss
https://www.youtube.com/watch?v=wwViP6jXnq0
Д/з - §38, №1-9 с. 177, виконати домашній експеримент, проект с. 177
8 клас
Фізична культура
Закріпити стрибки в довжину способом прогнувшись.
географія Тема: Контрольна робота. Тестування + завдання з відкритою
відповіддю.
Дайте відповіді на всі 12 запитань підручника, що на стор. 289 в письмовій
формі в зошиті. Фотозвіт надішліть, будь ласка, на вайбер.

українська мова
Тема. Повторення в кінці року. Словосполучення . Речення, його види
Д / з повторити словосполучення. Речення, його види с.20 – 31; виконати вправи
391, 392.
Інформатика
Тема: Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження
предметної галузі.

https://vsimpptx.com/urokinf/8klas/u67-l
біологія
Тема: Взаємодія регуляторних систем
Переглянути презентацію https://naurok.com.ua/regulyatorni-sistemi-8-klas-782.html
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/348205
Д/з - §§ 59-61, відповісти на питання с. 260, 264, 267-268; опрацювати узагальнення
с. 269, тест
с. 270
9 клас
Географія
Тема: Контрольна робота. Тестування.
Дайте відповіді на тестові запитання підручника, що на стор. 187
«Вторинний сектор господарства» та на стор. 243 «Третинний сектор
господарства» в письмовій формі в зошиті. Фотозвіт надішліть, будь ласка, на
вайбер.
Історія України. Тема уроку: Вплив модернізації на культурне життя українців.
Д/з: опрацювати § 45. Виписати імена видатних вчених та їх досягнення.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=dHN1lUj94So
Геометрія
Повторення. Правильні многокутники. Повторити п.6. виконати задачі №21.23(1 –
3), 21.24
Фізика
Розв’язування задач. Виконати експериментальне завдання на с. 264, вправу 39(1, 2,
5)

біологія
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/382980
Тема: Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони оточуючого
середовища.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=AShBseOucFg
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/382980
Д/з - §§56,57, відповісти на запитання с. 304-305, с. 310-311;
Повторити §§ 40 – 55, підготуватися до контрольної роботи.

Фізична культура
Бігові вправи. Біг 3х60
10 клас
Геометрія
Розв’язування задач №43.8, 43.18, 43.22
Фізика
Розв’язування задач. Виконати вправу 44(6, 7)
Захист Вітчизни. Тема уроку: Техніка накладання турнікету на кінцівки. Д/з:
опрацювати § 53. Розглянути правила накладання джгута-турнікету стор. 228-234.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Xn0tg4BWnNw
Українська мова
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарі, конференції.
Опрацювати теоретичний матеріал с.223-224. Вправи 640-642(усно) . Підготувати
виступ на одну з тем вправа 643 чи 644 варіант А.
Географія
Тема: Єгипет.
Прочитати §42, переглянути відео про Єгипет за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=3-u3VnZouCA. Міні – конспект в зошиті про
Єгипет.
Фізична культура
Бігові вправи. Біг 3х60
Зарубіжна література
Тема. Тумас Транстремер . Лірика. Збірка «Незавершене небо».
Д / з написати твір-роздум на тему «Т.Транстремер – один з найвизначніших поетів
сучасності».
виховна година
Тема: День пам’яті та примирення
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=HLs75qnSg9A
До Дня Матері

https://www.youtube.com/watch?v=gDuOtGxh6jc

