1 клас
Я досліджую світ
Тема. Підсумок за темою. Я досліджую зміни в довкіллі навесні. Українська мова в
інтегрованому курсі: досліджую назви весняних місяців, складаю розповідь за
малюнками
Завдання: підручник с. 54, скласти розповідь за малюнками про
кожен весняний місяць (завд. 2)
Робота на картках у Вайбер-групі (для бажаючих)
https://www.youtube.com/watch?v=rbquut3Wc7M
https://www.youtube.com/watch?v=jKbKYTw_YcY
Українська мова
Тема. Букви З і з. Письмо малої букви з. Лічилка. Опис
Завдання : підручник с. 54, зош. с. 39 – письмо малої букви з
https://www.youtube.com/watch?v=hlkJmeoUh_I
https://www.youtube.com/watch?v=p0IlFM9TNo8
https://www.youtube.com/watch?v=bodAtM-XwNo
Математика
Тема. Числа першої сотні. Назви та послідовність чисел від 1 до 100. Порівняння
чисел у межах 100 на основі порядку слідування
Завдання: підручник с.183-185, зошит с. 11-12 (урок № 102)
https://www.youtube.com/watch?v=nvCWAyoGwlQ
https://www.youtube.com/watch?v=5DJUrcLoRbA
Образотворче мистецтво
Тема. Презентація та характеристика власних творчих досягнень. Кактуси
https://www.youtube.com/watch?v=nNP2T8Jb4po
2 клас
ЯДС зош. з друкованою основою с.16 (Де мандрує електронний лист)відгадай
загадку, розшифруй цікавий ребус і ти отримаєш цікаве повідомлення (із вправи 7).
Математика №881-889
Українська мова: пригадай правила зі с. 65, у підручнику на с.66, виконай вправу
4 письмово, вправу 5- усно, вправи 6,7 – письмово
Англійська мова
Тема. Це я. Підтема. Я в кепці.
Вправи 1, 2, с.: 109, читати (підручник). Вивчити слова.
№
АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
ТРАНСКРИПЦІЯ
ПЕРЕКЛАД
з/п
1.
To wear
[tuː weə] (ту веа)
носити
2.
Dress
[dres] (дрес)
сукня
3.
Jeans
[ʤiːnz] (джінс)
джинси
4.
Tracksuit
Спортивний костюм
[træksjuːt] (трекс’ют)
5.
Cap
[kæp] (кеп)
кепка
3 клас
Українська мова
Тема. Вправи на розпізнавання часових форм дієслова
Д / з с. 169 – 170 Вправа 425, 426 (письмово)

Математика
Тема. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій
одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Прості задачі, що містять «трійки»
взаємопов’язаних величин.
Д / з 934, 938 ( усно), 935, 936, 939, 940 (письмово)
Літературне читання
Тема. Квітнева казка. Валентина Ткаченко «Квітень». А. М’ястківський «Розмова з
одудом»
Прослухати
виразне
читання
поезії
«Квітень»
за
посиланням
https://youtu.be/25ll0xiPpUo
Д / з Виразно читати поезії на с. 165 – 166, з поезії «Квітень» виписати рими та
намалювати ілюстрацію; *скласти казку про квітень (за бажанням)
Природознавство
Тема. Нервова система
Переглянути
мультфільм
«Як
почути
своє
тіло»
за
посиланням https://youtu.be/dgaovSRHGPQ
Переглянути
відео
«Нервова
система»
за
посиланням https://youtu.be/yqkMi2DD4co
Д / з У підручнику с. 142 – 144, вивчити будову нервової системи, у зошиті с.51, *
скласти кросворд «Організм людини»

4 клас
Літературне читання
Тема. Неля Шейко-Медведєва. Лисиця, що впала з неба (П’єса - казка на 2 дії).
Перевір свої досягнення.
с.123 – 133, уважно прочитати і звернути увагу на запитання та завдання на
с.123(внизу). Після кожної дії є запитання , на які потрібно дати відповіді.
Розглянути і виконати завдання на с.134(Перевір свої досягнення)
Ознайомитися з біографічними даними Нелі Шейко-Медведєвої (передані у групі
Viber)
Математика
Тема. Перетворення більших одиниць вимірювання величин на менші і навпаки.
Арифметичні дії з іменованими числами
с.161 – 162, №1052- 1057, уважно розглянути пояснення і розв’язання задачі №1056.
До Задачі №1059 скласти обернені.
Я у світі
Тема. Найбільші українські спільноти в інших країнах світу.
Переглянути посилання
https://www.youtube.com/watch?v=Cc3ceU6t37k
https://www.youtube.com/watch?v=rp5WZW35faw
https://www.youtube.com/watch?v=6u7vNDquzlc
Трудове навчання
Тема. Робота з папером та картоном. Виготовлення улюбленої іграшки (за
бажанням)
Фізкультура

Тема. Організуючі та загально розвивальні вправи. Ігри для навчання техніки гри у
футбол. Рухлива гра «Не давай м’яча ведучому» (правила гри передані у групі)
Виконати загально розвивальні вправи, різновиди ходьби. Розвивати швидкість,
гнучкість. Ознайомитися з правилами гри «Не дай м’яча ведучому» (по можливості
зіграти з членами сім’ї)
5 клас
Історія України. Тема уроку: Практичне заняття «Родинне дерево. Історія моєї
родини – частина історії України». Д/з: прочитати стор.117-118. Намалювати
родинне дерево своєї сім’ї. (Зразок на сор.118, в зошиті – стор.52. Переглянути відео
за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichne-zanyattya-rodinnederevo-istoriya-moe-rodini---chastina-istori-ukra-ni-168384.html
Природознавство
Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів дожиття в кожному з
них. Наземно-повітряне середовище. §40

Математика
Тема: Дії другого ступеня з натуральними числами
Повторити параграф 3 «Множення і ділення натуральних чисел»
Завдання № 3 «Перевірте себе» в тестовій формі
Фізична культура
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підняттям колін,біг з закиданням гомілки,
серії бігу 3х30м.
Українська мова
Тема: Складання інформаційного повідомлення про цікавий випадок із життя класу
(з використанням вставних слів і словосполучень)
Вправи 460, або 464

6 клас
Всесвітня історія. Тема уроку: Чому занепала Західна Римська імперія. Д/з:
опрацювати стор.218-220. Виконати завдання № 2 на стор. 220. Переглянути відео
за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=FLf3rDdPP2o
https://youtu.
be/SvgKdnDVzFY
Образотворче мистецтво. Тема уроку: релігійний жанр. Д/з: створити
композицію «Райський сад», або «Ковчег Ноя». Переглянути відео за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=HUkoc2QtZbw

Інформатика
Тема: Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта

https://www.youtube.com/watch?v=yCYnSixD6A4
Параграф 3.1
Дати відповіді на запитання в кінці параграфа.
Українська мова
Тема: Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.
Створення інформаційного допису типу оголошення чи діалогу про певну
подію з використанням числівників на позначення дат і часу.
Теоретичний матеріал с.201 Вправа 458(письмово).
Доповнити оголошення відповідними числівниками, визначити їх роль:
Оголошення
… лютого в кабінеті № … відбудеться конкурс читців, присвячений …
річниці від дня народження Лесі Українки.
Запрошуємо учнів … класів. Початок о … годині.
Учнівський комітет
7 клас
Біологія
Тема: Практична робота 7. Визначення форм поведінки (або типів угруповань)
тварин ( за відеоматеріалом або описом).
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=pmh5ow3P6wM
Д/з – Практична робота 7 с. 211-212; РЗ с. 88-89, заповніть таблицю, написати
висновок (фото звіт прислати у вайбері обов’язково); міні-проект «Як спілкуються
тварини» с. 227 (підручник).
Українська мова
Тема: Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою,
походженням. Використання у простому і складному реченнях: сполучники
сурядності й підрядності.
Параграф 45-46. Вправи 470(усно) 473,486(письмово)
Геометрія
Побудова бісектриси даного кута. П. 22,задачі
https://www.youtube.com/watch?v=EetaNcG6uyY

2,

3,

6

(с.

178)

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Екскурсія Києвом.
Повторити Минулий неозначений час; вправа 2, с.: 156 (письмово, розкрити дужки);
вправа 3, с.: 156 (усно, прочитати діалоги).

Зарубіжна література
Проявіть творчість, використайте знання!
Якщо є можливість, роздрукуйте картки і виконайте. Якщо такої можливості немає,
виконайте письмово у зошитах. Це і буде ваша контрольна робота.

Основи здоров’я
Тема: Найближче оточення дитини. Вплив родини та друзів. Види підліткових
компаній. Ознаки небезпечних компаній.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=He51dITtqR4

8 клас
Історія України. Тема уроку: Наш край наприкінці 50-х років ХУІІ – на початку
ХУІІІ ст. Д/з: виконати письмово завдання на стор.218, І-ІІ пункт.

Фізична культура
Загальнорозвивальні вправи, човниковий біг 4х10м. Стрибки в довжину з місця.
Фізика
Тема: Електричні явища.
Завдання для самоперевірки знань до розділу ІІ с.220-221(письмово)
Інформатика
Тема: Упорядкування даних у таблицях.
Створити алгоритм виконання дій.
Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Пори року.
Вправа 3, с.: 126-127 (усно); написати 10 речень про улюблену пору року.
Алгебра
Розв’язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних. №796, 798
Геометрія
Площа трикутника. П. 22, №727 – 729
9 клас
Всесвітня історія. Тема уроку: Китай наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.
Д/з: опрацювати §24. Скласти тези-розповіді про повстання іхетуанів. Переглянути
відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-f_4LWy9HOs
Трудове навчання. Тема уроку: Захист, контроль і регулювання приладів за
допомогою автоматичних пристроїв. Д/з: підготувати інформацію про автоматичні
пристрої регулювання приладів.
Алгебра
Повторення Пропорції (6 клас) https://www.youtube.com/watch?v=w6AqQEe_-4w
Англійська мова
Тема. Міста великої Британії. Підтема. Визначні місця Лондона.
Вправа 1, с.: 210 (письмово, розкрити дужки); вправа 2, с.: 211 (усно, обрати
правильну відповідь); вправа 4, с.: 212 (письмово, розкрити дужки).
Хімія
Тема: Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.
Д/з - §40 с. 192-194 (виконати у зошитах та прислати фото звіт у вайбер)
Біологія
Тема: Надорганізмові біологічні системи. Екосистема. Різноманітність екосистем.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=RjZLWWaskx8
Д/з - §50, завд. 1-11 с. 245

Основи здоров’я
Тема: Запобігання захворюванням, які передаються статевим шляхом. Засоби
контрацепції. Спільна відповідальність чоловіка і жінки за використання
контрацепції та засобів захисту від ІПСШ. Значення моральних цінностей для
профілактики ІПСШ.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=Ztb2-Vu6zHw
https://www.youtube.com/watch?v=K6cHus0_6vU
https://www.youtube.com/watch?v=6bhhmEBrMPg
Д/з - §25 ( 8 кл. §16) РЗ с. 53-54
10 клас
Англійська мова
Тема. Спорт і дозвілля. Підтема. Повторення.
Вправа 1, с.: 220 (письмово, вставити слова за змістом); вправа 2 (письмово,
розкрити дужки); вправа 4, с.: 221 (усно).

Хімія
Тема: Зв’язки між класами органічних речовин.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=aIBWdpI-OfA&t=28s
Д/з - §32, записати схему та рівняння реакції на с. 185-186 у зошит, також схеми з
відео записати у зошит(фото звіт прислати у вайбер); N1-3 с. 186.
Біологія
Тема: Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила
біологічної етики.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=xLwIioujHcI
Д/з - §45. Обгрунтуйте, яке ваше відношення до трансплантації органів.
Інформатика
Тема: Практична робота «Правила та вимоги оформлення письмової роботи»
Створити письмову роботу на вільну тему та прислати на електронну адресу
v.ovcharenko855@gmail.com

Українська література
Тема: Леся Українка «Лісова пісня». Симбіоз високої духовності й буденного
прагматизму в образі Лукаша.
Написати твір на одну з тем:
1. «Не зневажай душі своєї цвіту»,
2. «У чому трагедія кохання Мавки й Лукаша?»

Історія України. Тема уроку: Розкол ОУН. Андрій Мельник, Степан
Бандера. Д/з: скласти історичні портрети діячів, використовуючи ресурси
інтернету та друковані джерела. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=oJU1Th9gm6c

