1 клас
Я досліджую світ. Тема «Я досліджую звірів»: підручник с. 50, зош. с. 44
https://www.youtube.com/watch?v=xnd7plFco9c
https://www.youtube.com/watch?v=uI9NYohfW8
Українська мова. Тема «Письмо вивчених букв, складів, слів»: читати додатково;
розвиток мовлення зош. С 34-35
https://www.youtube.com/watch?v=3Yl1mRODLzM
https://www.youtube.com/watch?v=213jhdgAF1s
Фізична культура. Тема «Біг із зупинками стрибком та у кроці за сигналом. Метання
малого м’яча із-за голови. Рухливі ігри»
https://www.youtube.com/watch?v=1saBuVdyvso
Музичне мистецтво
Тема.
Повторити веснянки «Вийди, вийди, сонечко»
https://www.youtube.com/watch?v=GX-AE07bDe4 та «Ой минула вже
зима» https://www.youtube.com/watch?v=CiieTmhV0aY
Вивчити пісню А. Житкевича «Семеро гномів»
https://www.youtube.com/watch?v=pNGy5egvoOI
Прослухати музичні твори П.Чайковського «Хвороба ляльки», «Нова
лялька» https://www.youtube.com/watch?v=9FQReNrLYSo
https://www.youtube.com/watch?v=rGk6vhcLY3g

2 клас
ЯДС підручник с.78-83
https://www.youtube.com/watch?v=88VIV5NEqe0
Українська мова підручник с.61-63, вірш Ліни Костенко «Соловейко застудився» чи
вірш «Встала весна» Тараса Шевченка (на вибір рекомендую вивчити напам’ять),
Виконай вправу 1 письмово; вправа 2(усно), вправа 4 (усно), вправа 5 (письмово)

Тема. Організаційні вправи. Різновиди ходьби, бігу. Загально розвивальні вправи із
малим м’ячем. Метання. Стрибки у висоту. Розвиток швидкості. Рухлива гра «Влучи
в ціль»
Виконати організаційні вправи, комплекс вправ ранкової гімнастики
https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY

3 клас
Природознавство
Тема. Організм людини. Система органів тіла людини та їхнє значення для життя
людини
Переглянути урок за посиланням https://youtu.be/OuJisTvPDK4
Д / з у підручнику опрацювати с. 142 – 144, давати відповіді на запитання; у зошиті
с.50

Англійська мова
Тема. Людина. Підтема. Домашні обов’язки.
Виконати вправу 1, с.: 118 (обрати правильний варіант); вправа 2 (письмово, дати
відповіді на запитання); вправа 3 (письмово, вставити виділені слова); вправа 4, с.:
119 (усно, запитати та дати відповіді за зразком).

Музичне мистецтво
Тема «Тричастинна форма музики».
Вивчити українську народну пісню «Соловеєчку, сватку, сватку»
https://www.youtube.com/watch?v=CI8ll_Qvt5Q
Прослухати твір Едварда Гріга «Танець Анітри»
https://www.youtube.com/watch?v=xwMZyyjsqDI

4 клас
Природознавство
Тема. Груні. Його види. Значення ґрунтів. Ґрунти України, їх охорона
Параграф 40, с.128 – 131,провести практичну роботу запропоновану в підручнику
с.131. Використовуючи різні джерела інформації, підготувати розповідь про
солончаки (торфяно-болотисті) ґрунти (за вибором). Зошит – сторінка, що
відповідає параграфу.
https://www.youtube.com/watch?v=sfYKdB_FZJ8
https://www.youtube.com/watch?v=cIlXLoFhYps
https://www.youtube.com/watch?v=pT2LFrnjbYs
Літературне читання
Тема. Олена Пчілка. Котова наука.
с.121 – 123, виразне читання байки, відповіді на запитання, підготування читання
байки в особах. Використовуючи різні джерела інформації, підготувати розповідь
про Олену Пчілку.

Музичне мистецтво
Тема. Тема. Співучі країни Південного Кавказу
Повторити пісню Е. Гріга «Захід сонця». https://www.youtube.com/watch?v=6lnnphc5_A
Прослухати грузинський народний танець «Лезгинка», визначити характер твору
https://www.youtube.com/watch?v=UyFgRk0Vvv8

Англійська мова
Свята і традиції. Підтема. Підготовка до вечірки.
Вивчити слова; прочитати текст вправа 2, с.: 92; вправа 3, с.: 92 (письмово, дати
відповіді на запитання, використовуючи текст).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО

ТРАНСКРИПЦІЯ

To clean the house
ту клін зе хауз
To buy food
ту бай фуд
To make a cake
ту мейк е кейк
To lay the table
ту лей зе тейбл
To put the table and chairs in the ту пут зе тейбл енд
right places
чиаз ін зе райт
плейсес

ПЕРЕКЛАД
Прибирати будинок
Купувати їжу
Пекти торт
Накривати на стіл
Поставити
стіл
і
стільці
у
правильному
порядку

5 клас
Фізична культура
Тема волейбол.правила гри. Виконай: ранкову гімнастику. Виконай
самостійно:вправи для волейболіста. Матеріал уроку

Англійська мова
Тема. Свята та традиції. Підтема. Різдво у Великобританії.
Повторити правило Числівник; вправа 2, с.: 169-170 (прочитати текст); вправа 3, с.:
170 (письмово, дати відповіді на запитання, використовуючи текст).

Українська мова
Тема: Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями
слів.
Параграф 58. Вправа 457,458(усно). 461(письмово)

Основи здоров’я
Тема: Дитина в автономній ситуації. Безпека в побуті. Інформаційна безпека в
Інтернеті.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U
https://www.youtube.com/watch?v=ypVAqanYe-g
Виконати практичну
https://drive.google.com/file/d/1eQO_kgHV3WcRhV4MFH5VuQ2v-v0T-KKm/view
Д/з - §26, РЗ с. 51

Зарубіжна література
Тема. «Марина Іванівна Цвєтаєва ( 1892-1941) «Книги в червоній
палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші М.І.Цвєтаєвої.
Виразно читати й аналізувати вірш
https://www.youtube.com/watch?v=C2L36WQPpT4

6 клас
Математика
Тема: задачі і приклади на всі дії з раціональними числами
https://www.youtube.com/watch?v=_BOgtROOpxY
Параграф 50.

№ 1426,1428,1430

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Екскурсія Києвом.
Повторити Модальні дієслова; повторити лексичний матеріал (с.: 149).

Основи здоров’я
Тема: Правила безпечного користування газовими приладами
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=dIh_BWdPAXg
https://www.youtube.com/watch?v=jTK-d_69OhQ
Д/з - §25 РЗ с. 56-57

Зарубіжна література
Тема. Джанні Родарі «Листівки з видами міст» Широта світу та його
сприйняття ліричним героєм.
https://www.youtube.com/watch?v=gEac8t2YpKk
https://www.youtube.com/watch?v=iGT0ttLLqXs
https://www.youtube.com/watch?v=habji7zPimk
Виразно читати вірш, виконати завдання:
Скласти паспорт-характеристику вірша «Листівки з видами міст
Назва
«Листівки з видами міст»
Автор
Час написання
Тема
Образи
Художні засоби
Епітети
Метафора
Антитеза
Фразеологізми
Головна думка
Настрій
Зв’язок із сучасністю
Роботи переслати на електронну пошту synivkazosh@ukr.net

Українська мова
Тема: Роздільне написання складених числівників.
Повторити параграф 37. Вправи 427, 428(письмово)

Фізична культура
Тема волейбол.правила гри. Виконай: ранкову гімнастику. Виконай
самостійно:вправи для волейболіста. Матеріал уроку

7 клас
Фізика
Тема: Потужність.
https://www.youtube.com/watch?v=PlVZEoHljH8
Параграф 31.

Вправа 31. № 3,5,7

Фізична культура
Техніка подачі м’яча. Відпрацювати способи подачі м’яча. Посилання.

Алгебра
Спосіб додавання. П.28, №1050 (2, 3), 1071 (1)

Біологія
Тема: Соціальна поведінка тварин. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем.
Ієрархія в групі.
Перегляну відео https://www.youtube.com/watch?v=4FCx0huKyC8
Д/з - §54 завд. с. 256, міні-проект «Спільноти тварин» с. 236

Хімія
Тема: Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=UkeWq0fdpF4
Д/з - §32, №1-5 (усно) №6-9*(письмово) с. 153

Образотворче мистецтво. Тема уроку: архітектурні пам’ятки України. Д/з:
створити мапу «Архітектурні пам’ятки України».

8 клас
Історія України. Тема уроку: Церковне життя. Культура наприкінці ХУІІ – у
першій половині ХУІІІ століття. Д/з: опрацювати § 28. Виписати прізвища видатних
представників культури та їх досягнення. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Iri-0_oYytU

Всесвітня історія. Тема уроку: «Освічений абсолютизм». Володіння Австрійських
Габсбургів. Королівство Пруссія. Д/з: опрацювати § 24. Дати відповіді на запитання
№1-8 на стор.204.
Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YyAElRLQnak

Українська мова
Тема. Відокремлені прикладки
Д/з у підручнику с. 155 Вправа 339, 342, 344 (письмово); пройти онлайн -тестування
за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=473643
КОД 473643

Українська література
Тема. Узагальнення й систематизація знань з теми «Творчість М.Коцюбинського,
О.Довженка, Ніни Бічуї»
Д/з підготуватися до контрольної роботи, пройшовши онлайн-тестування за
посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=218835 КОД 218835

Хімія
Тема: Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
Переглянути відео https://drive.google.com/file/d/1fspLN16tEOCDgnRgUHueZVfpzpRENYv/view
Д/з - §43 Ν167-170 с. 227
Виконати завдання
Допишіть рівняння реакцій, назвіть продукти реакції:
а) Zn(OH)2 + H2SО4 →
ж) А1(ОН)3 + Н3РО4 →
б) КОН + H2SО3 →
з) Cu(OH)2 + HBr →
в) FeO + HCl →
и) ZnO + H2SO4 →
г) А12О3 + H2SО4 →
і) Fe2О3 + HCl →
д) Ca(OH)2 + SО2 →
ї) КОН + N2О5 →
е) NaOH + N2О5 →
й) Ва(ОН)2 + СО2 →
є) MgO + СО2 →
к) CaO + SО2 →

Фізика
Тема: Лабораторна робота №5. Дослідження електричного кола з паралельним
з’єднанням провідників
Лабораторна робота в кольорових зошитах.
Або лабораторна робота в підручнику.
https://www.youtube.com/watch?v=cCQdoyErppM
https://www.youtube.com/watch?v=c0avxx222Y4

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

Українська мова
Тема: Будова тексту. Мікротема й абзац.
Параграф 34. Вправа 4 с.122(письмово). Вправи 1(усно), 2(письмово) с.123

Українська література
Тема. Позакласне читання Т. Шевченко «Назар Стодоля»
Д/з Прочитати драматичний твір або переглянути фільм «Назар Стодоля»

Фізика
Розв’язування задач на закон збереження імпульсу. Вправа 36 (2, 3). Фізика і техніка
в Україні (с.230)

Інформатика
Тема: Розв’язування компетентнісних задач з теми «Основи інформаційної
безпеки».
Повторити тему: «Основи інформаційної безпеки» у підручнику.

Зарубіжна література
Працюємо з листком самоконтролю.
Якщо не має можливості роздрукувать, записи виконуємо в зошиті, відповідно до
поставлених запитань.
Завдання виконуємо в зошиті.

Англійська мова
Тема. Міста Великої Британії. Підтема. Лондон.
Вивчити твір «Лондон»; письмово дати відповіді на запитання; повторити
лексичний матеріал.
LONDON - THE CAPITAL OF GREAT BRITAIN
As we know London is the capital of Great Britain. It is situated on the river Thames. It is
an ancient city. It appeared at the place where the Roman invaders decided to build a
bridge over the Thames. Today London is an important port and a trading centre. It is
quite clear that London is an industrial and cultural centre of Great Britain. It has the
population of more than 8 million people. People say that London is the city of contrasts.
Because there the past meets the present, the old meets the new.
There are four parts in London: West End, East End, the City and Westminster. West End
is the richest part, East End is the part where working people live, the City is the financial
centre. The City is small, but it is an important commercial centre of the country. The
Tower of London, St Paul’s Cathedral are situated in the City. Here we can find the Fleet
Street, where newspapers and news agencies have their offices.

Trafalgar Square is known as the centre of London. There is the Nelson Column in its
centre. The Houses of Parliament are situated there too. At one side of it we can see the
famous Big Ben, the Thames is behind it with the Westminster Bridge. The Westminster
Abbey is noted for its architecture. Kings and queens have been crowned there and many
famous people were buried there. Tourists come to see its beauty and have a look at the
memorials to Shakespeare, Milton, Burns, Byron.
As mentioned above London is a port city, its waterways play an important role for the
country.
Every year many visitors come to London, because there are places worth seeing. Historic
buildings, museums, parks, galleries, streets are really attractive.
Answer the questions:
1. Where is London situated?
2. What is the population of London?
3. Why is London important for the country?
4. What are the parts of London?
5. What is there in the City?
6. What is there in the centre of London?
7. What is Westminster Abbey famous for?
8. Is London a port city?

10 клас
Алгебра
Ознака сталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції. П. 22, №22.1
(1 -3), 22.5, 22.9

Фізика
Вимірювання елементарного заряду. Дослід Міллікена. Точковий заряд як
електричний аналог матеріальної точки. §40. Вправа 40 (1 -3) усно

Інформатика
Тема: Практична робота «Правила та вимоги оформлення письмової роботи»
Створити письмову роботу на тему «КОРОНАВІРУС» прислати на електронну адресу
v.ovcharenko855@gmail.com

Українська мова
Тема: Числівник як частина мови. Розряди за значенням, характеристика їх. Групи
числівників за будовою.
Параграфи 66-67. Вправи 473(усно) 480,485(письмово)

Громадянська освіта. Тема уроку: критичне сприйняття та протидія
маніпуляціям мас-медіа. Д/з: опрацювати матеріал на стор.114-116. Дати відповіді на
запитання на стор.116.

Захист Вітчизни. Тема уроку: непрямий масаж серця. Методика його виконання.
Д/з: опрацювати § 48. Виписати алгоритми надання допомоги стор.214-215.
Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CHp8MTpkocg

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

