1 клас
Я досліджую світ
Тема. Я досліджую зміни в довкіллі навесні
Завдання: зошит с. 47
https://www.youtube.com/watch?v=eIBZtZMnivc
https://www.youtube.com/watch?v=EDelaE68FZM
https://www.youtube.com/watch?v=f4TJyJBbwIQ
Українська мова
Тема. Письмо вивчених букв, складів, слів, речень
Завдання : читати додатково, розвиток мовлення зош. с. 40-41
https://www.youtube.com/watch?v=EcKt1SJW8Mk
https://www.youtube.com/watch?v=3y38MqRbApE
https://www.youtube.com/watch?v=XQRpT_wOQVg
https://www.youtube.com/watch?v=Czb12vQZRRc
https://www.youtube.com/watch?v=KaOls3vnyTQ
Фізична культура
Тема. Різновиди «човникового» бігу 4 Х 9 м. Метання малого м’яча у щит.
Рухливі ігри
https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
https://www.youtube.com/watch?v=aVjoTUUHah0
Англійська мова
Тема. Їжа. Підтема. Що у твоєму ланч-боксі?
Вивчити слова; вправа 3, с.: 92 (підручник, читати слова з буквою Aa (ей).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
Orange
Banana
Kiwi
Lunchbox
Apple

ТРАНСКРИПЦІЯ
[ˈɒrɪnʤ] (орінжд)
[bəˈnɑːnə] (бенене)
[ˈkiːwiː] (ківі)
[lʌnʧbɒks] (ланчбокс)
[æpl] (епл)

ПЕРЕКЛАД
Апельсин
Банан
Ківі
Ланч-бокс
Яблуко

2 клас
ЯДС підручник с.88-91, у зош. з друкованою основою с.50-51
Математика №890-897, правило на с.144 рекомендую запам’ятати
Українська мова підручник с.69.Запрошення. Уяви, що ти з друзями влаштовуєш
виставку твоїх улюблених книжок. Запроси когось із рідних на цю виставку.
Запрошення можеш прикрасити так, як захочеш.
Англійська мова
Тема. Це я. Підтема. Ти у джинсах?
Повторити слова; вправа 1, с.: 111 (підручник, читати); вправа 2, с.: 111-112
(прочитати, обрати правильну відповідь).
3 клас
Українська мова
Тема. Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Редагування тексту
Переглянути відео-пояснення «Дієслова, що означають завершену і
незавершену дію» за посиланням https://youtu.be/KeOrRdEJyT0
Д/з с. 170 – 171, вправа 430, 431 ( письмово)

Математика
Тема. Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових
виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з
дужками. Складені задачі на 2 – 4 дії
Д/з с.141 №944, 945, 947, 949 (письмово), *946 (за бажанням)
Готуватися до контрольної роботи з перевірки сформованості навичок
усних обчислень, пройшовши онлайн-тестування за посиланням !!!!
https://vseosvita.ua/test/start/hsj664
Літературне читання
Тема. Леся Українка «Уже весняне сонце припікає». Образні засоби опису весняної
природи
Д / з Виразно читати с. 166, намалювати ілюстрацію, *дібрати 5 цікавих фактів про
зозулю
4 клас
Літературне читання
Тема. Підручник «Я люблю читати» О. Довженко «Пірат»
Підручник «Я люблю читати». О.Довженко «Пірат» с. 76 - 78
Виконати наступний варіант контрольної роботи в зошиті ДПА
Українська мова
Тема. Спостереження за роллю прислівників у тексті.
с.172 – 173, вправи 339 - 341, виконати завдання запропоновані у групі
Математика
Тема. Одиниці часу: секунда, хвилина, година, доба; проміжки часу: місяць, рік,
століття. Співвідношення між одиницями часу. Визначення часу за годинником.
Прості задачі на обчислення тривалості, дати початку події, її кінця. Задачі на
спільну роботу
с.162 – 163, №1060 – 1068 (виконати всі запропоновані завдання)
https://www.youtube.com/watch?v=UPNllsmOxjM
https://www.youtube.com/watch?v=TabZEeCxWWs
https://www.youtube.com/watch?v=ElbpVlqahsI
https://www.youtube.com/watch?v=hR3VCSaEOF8
Основи здоров’я
Тема. Хочу. Може. Треба. воля
Підручник с.143 – 144, опрацювати словничок, відповісти на запитання.
Виконати завдання в зошиті с.54 - 56
Фізкультура
Тема. Організуючі та загально розвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігу. Розвиток
швидкості, гнучкості. Рухлива гра «Влучно в обруч»
Виконати загально розвивальні вправи, різновиди ходьби. Розвивати швидкість,
гнучкість. Ознайомитися з правилами гри «Влучно в обруч» (по можливості зіграти
з членами сім’ї)
https://vseosvita.ua/library/ruhlivi-igri-na-urokah-fizkulturi-v-2-klasi-6264.html
5 клас
Англійська мова
Тема. Свята та традиції. Підтема. День Святого Валентина.
Вправа 1, с.: 174 (переписати слова та словосполучення у зошити); вправа 2, (усно,
прочитати текст); вправа 3, с.: 175 (письмово, доповнити речення, використовуючи
текст).

Математика
Тема: Розв’язування задач і вправ
Повторити параграф 3 «Множення і ділення натуральних чисел»
№ 418, 447, 521, 546
Українська література
Тема: Максим Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й
відтворення її засобами поетичної мови. Поезія «Дощ»
Опрацювати матеріал підручника про життєвий і творчий шлях М. Рильського.
Навчитися виразно читати поезію «Дощ»
Скласти сенкан зі словом «Дощ»
Написати продовження казки: «Одна дощова крапля вирішила назавжди оселитися
на землі. Для цього вона стала шукати собі домівку. Проте це виявилося не так і
легко, адже хотіла знайти місце, ніким не зайняте. І ось одного разу, коли знесилена
крапля присіла відпочити біля старого пня, вона почула жалібне схлипування. Коли
озирнулася, побачила маленьку квітку, що задихалася від спраги…
Природознавство
Водне середовище життя. §41
Фізична культура
Метання м’яча на дальність. Спеціальні вправи метальника. Повільний біг до 9
хвилин. https://mylifesport.ru/text.php?id=106

6 клас
Математика
Тема:Паралельні прямі
https://www.youtube.com/watch?v=VQXuTjxK8jw
Параграф 52.
№ 1475, 1487, 1490
Українська мова
Тема: Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Параграф 40.
Вправа 465(усно)
Виписати невеликий текст про квіти. Підкреслити в ньому займенники.
Географія
Тема: Узагальнення знань з теми «Гідросфера»
Прочитати підсумки по темі «Гідросфера» с. 197. Виконати тести «Перевіримо
себе» с. 198. Дізнатися більше про гідросферу із «Калейдоскопу цікавинок» за
посиланням http://abetka.ukrlife.org/geo_kaley.htm .
Творче завдання ( для тих, хто бажає) - на окремому аркуші скласти кросворд
по темі «Гідросфера» на 12 запитань за матеріалами параграфів 43 – 53.

Фізична культура
Метання м’яча на дальність. Спеціальні вправи метальника. Повільний біг до 9
хвилин. https://mylifesport.ru/text.php?id=106
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Шкільні предмети.
Вправа 1, с.: 160 (переписати слова у словники, знайти транскрипцію, переклад);
вправи 2, 3, с.: 161 (усно); вправа 4, с.: 161 (письмово, поставити твердження).
Українська література
Тема: Клим Джура – рятівник світу. Його друзі й вороги. Еволюція Клима від боягуза
до супергероя.
Схарактеризувати образ Клима за поданою опорною схемою(письмово)

Африканська
пустеля

Лабораторія
ТТБ

Клим
Джура

Кактус

Батьки

Часоліт

Піраміда

Жук і
Заєць
7 клас
Хімія
Тема: Виконання тренувальних вправ на обчислення масової частки, маси
розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=_E5LdxYk_Hw
https://www.youtube.com/watch?v=GcwRuADZPG4
https://www.youtube.com/watch?v=ZR4ZfBn9tHs
Д/з – §34(виписати всі приклади задач з параграфа); виконати N2-7* с. 160

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Повторення.
Повторити Типи запитань; вправа 5, с.: 158 (письмово, обрати варіант); вправа 6, с.:
158 (письмово, розкрити дужки).
Українська література
Тема. Олена Теліга. Лицар духу українського народу. Вірш «Сучасникам», як
моральний заповіт нащадкам. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово в
поезії «Радість».
Переглянути відео за посиланням https://youtu.be/EAEH_W6TZVE
Д / з навчитися виразно читати поезії Олени Теліги « Сучасникам» та «Радість»,
вивчити один вірш напам’ять, скласти сенкан «Життя», заповнити таблицю (
письмово)
Визначте

«Сучасникам»

«Радість»

Жанр
Тема
Ідея
Художні

особливості

(художні засоби)
Інформатика
Тема: Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри.
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-29%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8E%D1%82%D0%B0%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%
B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B8
Географія
Тема « Найбільші держави Азії»
Прочитати §§ 54 -56, порівняйте ( письмово, в робочих зошитах) дві країни (
на ваш вибір, але щоб вони були з різних параграфів) за планом, який складіть самі,
або використайте план характеристики країни, що вміщений на 2-му форзаці
підручника.
Трудове навчання. Тема уроку: Ландшафтний дизайн. Компонування композиції
клумби. Д/з: створити власну композицію клумби на малюнку. Переглянути відео за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=9VtZ603lb3E

8 клас
Фізична культура
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підняттям колін,біг з закиданням гомілки,
серії бігу 3х30м. https://mylifesport.ru/text.php?id=101
Географія
Тема: Класифікація міст. Урбанізація. Прочитати § 53, за адміністративною картою
України дібрати по три приклади міст до кожного класу міст ( малі, середні, великі,
дуже великі, мільйонники) і записати до зошита. Виписати ( у вигляді схеми)
функції міст і дібрати до них по три приклади міст України. Закріпити поняття «
урбанізація», « хибна урбанізація». Проаналізувати мал.198 с. 261 « Рівень
урбанізації в країнах світу» та мал. 200 на с.262 «Частка міського населення в
Україні», висновки по аналізу записати до зошита.
Українська мова
Тема. Відокремлені обставини. Складання допису дискусійного характеру до блога
«Чи переможе книжку комп’ютер, а бібліотеку – інтернет?» з використанням
відокремлених обставин.
Д/з Виконати вправи 364, 365 366 (письмово), * написати твір-роздум «Чи
переможе книжку комп’ютер, а бібліотеку – інтернет?» ( обсяг 1,5 – 2 ст.)
Інформатика
Тема: Автоматичні та розширені фільтри.
Вивчити розділ 7.4(ст.248). Дати письмово відповіді на питання 4,6(ст.256).

Зарубіжна література
В робочому зошиті записуємо дату та тему «Засоби комічного: гумор, іронія, сатира,
сарказм».
1. Користуючись підручником, чи інтернетом, чи тлумачним словником: виписати
визначення в зошит: гумор, іронія, сатира, сарказм.
2. Розгляньте комікс за п’єсою Мольєра «Міщанин-шляхтич». Знайдіть у тексті
відповідні сценки.
3. Складіть сенкан до образу пана Журдена, так, щоб розкрити його чудасію
дивацьку поведінку та його майже дитячу наївність, які проявилися у
нестримному бажанні з міщанина стати шляхтичем.
4. Запишіть, які вади людської поведінки розкриває Мольєр ву образі пана
Журдена?
Біологія
Тема: Навчання та пам’ять. Лабораторне дослідження: дослідження різних видів
пам’яті.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=Bkgv_VXiyoo
Д/з – §53;виконати лабораторне дослідження с. 233-234, зробити висновок,
запропонувати вправи для розвитку пам’яті.

9 клас
Географія
Тема: Туризм в Україні. Прочитати § 40, відповісти на запитання 1-4 «Робота з
картою»( це мал. 178 «Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні»); дізнатися
більше про пункти геодезичної дуги Струве - завдання «Шукаємо в Інтернеті» на с.
226.
Історія України. Тема уроку: Урок узагальнення.
Становище України на
початку ХХ ст. Д/з: опрацювати стор.314-318. Виписати політичні партії та їх
мету.
Переглянути
відео
за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=gVGsdBszL7w
Геометрія
Повторення. Трикутники. Площа трикутників. Подібність трикутників. Г – 8: п.12 –
14 (с.85 – 103), №21.10, 21.13 з Г – 9
Фізика
Розв’язування задач на застосування законів збереження. §38 (п. 3). Вправа 38,
задача 2 (1, 2)
Біологія
Тема: Харчові зв’язки, потоки енергії та коло обіг речовин у екосистемах.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=8dhtRu3b6vg
Д/з – §51,52, завд. 1-14 с. 279-280, завд. 1-14 с. 286. Обгрунтуйте практичне
застосування екологічних пірамід; проблеми та труднощі їх побудови та
застосування.
Фізична культура
Біг на короткі дистанції. Біг 3 по 30м. https://mylifesport.ru/text.php?id=30
10 клас
Геометрія
Повторення. Координати і вектори. Розв’язування задач і вправ. Повторити . 38 – 41,
№43.42(1, 2), 43.47
Фізика
Еквіпотенціальні поверхні. Зв'язок напруженості однорідного електричного поля з
різницею потенціалів. §42 (п. 6, 7), вправа 42(2), експериментальне завдання на с.
250 https://www.youtube.com/watch?v=7rxYuAUoHjE
Захист Вітчизни. Тема уроку: Магнітний азимут. Д/з: скласти опис своєї
місцевості.
Зразок
на
стор.148.
Переглянути
відео
за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4
Українська мова
Тема: Дві онови дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І та ІІ
дієвідмін.
Параграф 71.
Вправи 512(усно)
507, 511(письмово)
Підготувати відповіді на запитання «Перевір себе» с. 181

Географія
Тема: Африка. Субрегіони, їх особливості. Політична карта Африки. Населення та
його розміщення.
Прочитати §§ 39 – 40, відшукати по карті країни та регіони ( за таблицею 39 с.
217 підручника). У зошиті записати міні-конспект за матеріалами параграфів.
Виконати географічну задачу с. 227.
Фізична культура
Біг на короткі дистанції. Біг 3 по 30м. https://mylifesport.ru/text.php?id=30

Зарубіжна література
Тема. Пауло Коельйо . «Роман Алхімік»
Д/з написати притчу про пошуки людиною щастя (обсяг 2 – 2,5 ст)

